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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki adat dan budaya yang

berbeda-beda di setiap pulau yang ada di Indonesia. Perbedaan adat dan budaya

indonesia menjadikan indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan akan

adat dan budaya. Budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu di jaga

dan di perhatikan di era globalisasi saat ini. Salah satu bentuk budaya indonesia

adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin

dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa.

Kearifan lokal merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan

direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jati diri

bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi (Brata, 2016). Salah satu

kekayaan kebudayan indonesia yaitu bentuk rumah adat tradisional.

Rumah adat tradisional di Indonesia sangat beragam dan setiap wilayah di

Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Arsitektur rumah adat

merupakan wujud paling nyata dari kebudayaan. Akan tetapi masih banyak warga

Negara Indonesia yang belum mengetahui rumah-rumah adat yang ada di

Indonesia dari anak-anak bahkan orang dewasa. Generasi muda adalah sebagai

generasi penerus bangsa dan penerus tradisi budaya Indonesia (Eisha Ayu

Pangestika, 2016). Namun, pengaruh budaya asing yang semakin gencar,

membuat generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional,

bahkan sedikit demi sedikit telah menjauhi dan mulai melupakan budaya

tradisional bangsa. Generasi muda Indonesia harus dikenalkan dengan
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kebudayaan Indonesia sejak dini karena pada masa itu daya ingat bekerja dengan

baik dan pada masa itulah seharusnya ditanamkan jiwa nasionalisme agar lebih

mencintai dan menghargai kebudayaan Indonesia.

Generasi muda indonesia di usia dini antara umur 3 – 6 tahun berada

dalam masa Golden Periode (Periode Keemasan) perkembangan otak mereka.

Dalam usia ini, mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang

paling pesat baik fisik maupun mental (Dian Wahyu Putra, 2016). Salah satu cara

untuk memperkenalkan kebudayaan rumah adat indonesia melalui sebuah game.

Game dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kaum pendidik sebagai media

untuk menyampaikan berbagai jenis pendidikan dan pembelajaran tentang budaya

yang menarik dan menyenangkan. Manfaat lain adalah aspek kecerdasan dan

reflek saraf yang sebenarnya juga sedikit banyak terasah dalam sebuah game,

terutama game yang bersifat kompetitif. Dengan belajar melalui visualisasi yang

menarik, diharapkan semangat untuk belajar tentang budaya akan lebih

termotivasi (Ekaprana Wijaya, 2012).

Salah satu sistem operasi mobile smartphone yang sedang berkembang

saat ini adalah sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi open-source

untuk perangkat mobile yang sekarang ini sedang populer, oleh karena itu android

dipilih sebagai platform pengembangan Game edukasi . Game dengan sistem

android semakin banyak digemari, karna sekarang handphone bersistem android

semakin banyak di pasaran dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat umum

(Siti Mu’afiyah, 2016). Salah satu game yang dapat di kembangkan oleh sistem

operasi android adalan game puzzle. Game merupakan salah satu sarana yang

dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan berbagai jenis informasi
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misalnya budaya (Sari Fatiqah Ayu, 2017). Menyampaikan informasi budaya

dengan sebauh game diharapkan akan lebih mudah dalam mensosialisaikan

buadaya tersebut pada generasi muda indonesia. Sekarang ini cara yang banyak

digunakan untuk melepaskan penat dan rasa jenuh dari rutinitas sehari-hari yaitu

dengan cara bermain game, banyak orang yang menjadikan game sebagai media

penghibur agar lebih santai (Febriana & Lutfhi, 2012). Game Puzzle merupakan

bentuk permainan yang menantang daya kreativitas dan ingatan anak lebih

mendalam dikarenakan munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba

memecahkan masalah, namun tetap menyenangkan sebab bisa di ulang-ulang

(Hady , 2014)

Game puzzle salah satu  game edukasi yang dapat digunakan untuk

menambah wawasan  tentang kebudayaan Indonesia, yaitu tentang rumah adat

yang di  Indonesia. Dengan adanya game tentang keudayan indonesia akan

membuat masyarakat indonesia selalu megingat kebuadayaan yang menjadi

identitas bangsa indonesia. Maka dari latar belakang diatas penulis ingin membuat

suatu game edukasi puzzle tentang rumah adat yang ada di Indonesia berbasis

android. Game ini diharapkan akan mengenalkan kebuadayaan Indonesia khusus

nya kebuadayaan rumah adat yang berada di Indonesia. Maka penulis tertarik

melakukan penelitian yang berjudul: “Game Edukaasi PUZZLE Rumah Adat

Tradisional Indonesia Bebasis Android”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana memperkenalkan budaya rumah adat tradisional indonesia

kepada generasi muda indonesia.

2. Bagaimana membuat generasi muda Indonesia mengenal dan melestarikan

kebudayaan Indonesia kususnya dalam kebudayaan rumah adat tradisional.

3. Bagaimana hasil penerapan game puzzle rumah adat tradisional indonesia

dalam memperkenalkan kebudayaan rumah adat Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada perancangan game puzzle ini adalah sebagai

berikut:

1. Jumlah rumah adat yang di pakai hanya 10 rumah adat dari seluruh pulai

di indonesia.

2. Aplikasi ini hanya memperkenalkan kebudayaan rumah adat tradisional

indonesia.

3. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi berbasis android.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Merancang dan membangun aplikasi Mobile game Fuzzle Rumah Adat

Tradisional Indonesia yang dapat mengedukasi generasi muda tentang

rumah adat tradisional indonesia.

2. Agar generasi muda Indonesia tidak melupakan kebudayaan Indonesia

khususnya kebudayaan Rumah Adat yang ada d Indonesia.

3. Mengenalkan dan memotivasi generasi muda untuk mengenal dan

melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan rumah adat

tradisional.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Membantu memperkenalkan kebudayaan rumah adat tradisional Indonesia

dengan cara yang berbeda yaitu dengan sebuah permainan game.

2. Membuat sebuah permainan yang dapat memberikan pengetahuan tentang

rumah adat yang ada di seluruh aerah Indonesia.

3. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam

merancang suatu game berbasis android dengan menggunakan Construct2.


