
BAB I  

PENDAHULUAN 
Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan metodologi yang mendasari pembuatan skripsi ini.  

1.1 Latar Belakang 

Sejarah merupakan suatu  kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi 

pada masa lampau, setiap negara pasti memiliki sejarahnya sendiri-sendiri, begitu 

pula dengan negara Indonesia, sejarah terbentuknya Indonesia merupakan hari 

dimana Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 

1945, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang paling penting yang ditungg-

tunggu rakyat indonesia, namun seiring perkembangannya waktu, sejarah tersebut 

mulai dilupakan generasi muda, bahkan hanya sebagian kecil dari mereka yang 

mau mempelajari akan sejarah bangsanya itu sendiri, dikarenakan kurang 

menariknya pelajaran sejarah, serta lebih condongnya pelajaran tersebut kearah 

yang membosankan, padahal Bung Karno (Presiden RI 1) pernah berkata, “ 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya 

sendiri.”  

Dalam upayah meningkatkan kembali minat serta pengetahuan dari 

generasi muda untuk belajar mengenai sejarah proklamasi Indonesia, maka 

munculah sebuah ide, untuk membuat sebuah media alternatif yang lebih muda 

diterima dan lebih menarik untuk dipelajari yaitu dengan mengimplementasikan 

cerita tersebut kedalam sebuah game edukasi, game edukasi lebih unggul dalam 

beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. 

Salah satu keunggulan yang signifikan adalah adanya animasi yang dapat 

meningkatkan daya ingat sehingga siswa dapat menyimpan materi pelajaran 

dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran 

konvensional ( D Clark, 2006 ). Unsur lain yang dimasukkan dalam game yang 

dibuat adalah hiburan. Dengan adanya hiburan, diharapkan proses belajar dapat 

lebih menyenangkan  sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif, “Learning 

is most effective when it is fun”  (Loomans and Kohlberg, 1993), dimana 

keefektifan belajar itu terjadi ketika pelajaran tersebut terasa menyenangkan. Dari 

hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh D Clark, telah 
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dibuktikan bahwa game edukasi dapat menunjang proses pendidikan( 

http://caspianlearning.co.uk ). 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis membuat tugas akhir yang 

berjudul “Game Edukasi Sang Pejuang Sebagai Media Pembelajaran Sejarah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”, game  tersebut dibuat dengan menggunakan 

Unity game engine dan akan diimplementasikan kedalam sebuah game Desktop, 

diharapkan proses pembuatan game akan jauh lebih muda.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa masalah yang 

akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan cerita sejarah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia pada Game Edukasi Sang Pejuang ? 

2. Bagaimana membuat game yang menarik dan memiliki karakteristik 

sebagai game edukasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Pengimplementasian cerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia  

Menjadi 3 stage, yaitu :  

1.peristiwa rengasdengklok 

2.perumusan naskah proklamasi 

3. detik-detik proklamasi. 

2. Membuat game yang menarik dan memiliki ciri-ciri karakteristik game 

edukasi yaitu: Rasa Ingin Tahu, Fantasi dan Kontrol, Tantangan, 

Sosialiasi, pedagogi, Teknologi, Pengguna Anak-Anak Dan Yang 

Berkebutuhan Khusus. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Game ini merupakan permainan Single player(offline). 

b. Game ini tidak memiliki tingkat kesulitan. 

c. Sumber data sejarah hanya berasal dari beberapa referensi buku yang 

berkaitan dengan sejarah proklamasi Indonesia dan hanya mengambil 

garis besar cerita sejarahnya saja tidak secara detail. 
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1.5 Metodologi Pengerjaan 

Pada proses pembuatan game edukasi dibutuhkan beberapa tahapan yang 

harus dilakukan penulis, beberapa tahapan tersebut akan dijelaskan melalui 

gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 Flowchart Game Development 

Gambar 1.1 merupakan alur pembuatan game development process 

(www.e-games.tech.purdue.edu), terdiri 3 bagian proses pembuatan yaitu pre-

production, production, dan post production. Dalam setiap proses pengerjaan 

dibagi menjadi beberapa tahapan pembuatan, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.5.1. Konsep Game (Consept Game) 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai macam 

sumber literatur yang berhubungan dengan pembuatan game edukasi serta 

beberapa refrensi dari buku mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 

untuk membuat skenario permainan(story line) 

1.5.2.  Perancang Desain Sistem (Design) 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap alur jalannya sistem pada 

pembuatan  Game Edukasi Sang Pejuang. Konsep selanjutnya akan digambarkan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML). Selanjutnya akan dilakukan 

perancangan Graphical User Interface (GUI) atau tampilan pada game yang 

dibuat berdasarkan kosep sebelumya. 

1.5.3. Implementasi Sistem (Implementation) 

Pada tahapan ini akan didapat hasil dari implementasi cerita sejarah 

kedalam sebuah game, dan apakah game tersebut sudah sesuai dengan keinginan 

penulis. 
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1.5.4. Pengujian Sistem (Testing) 

Pengujian akan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari pembuatan game 

edukasi ini akan dilakukan 2 pengujian yaitu pengujian alpha serta pengujian beta.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

tugas akhir, metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori dasar yang mendukung dan mendasari pembuatan 

aplikasi game edukasi serta sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi analisa kebutuhan dari sistem dan desain serta perancangan sistem 

yang akan dibuat pada Game edukasi Sang Pejuang yang meliputi beberapa 

diagram. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi mengenai hasil implementasi antarmuka Game Edukasi Sang 

Pejuang dan hasil pengujian sistem  mulai dari pengujian Alpha(fungsionalitas 

game) sampai dengan pengujian Beta (respon pengguna game). 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini.  
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