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BAB  I 

Pendahuluan 

1.1   Latar Belakang 

 
Modernisasi ini game berkembang pesat.Game adalah 

sarana bermain dan dapat menghilangkan rasa bosan. Tidak 

asing untuk kaum anak-anak, remaja dan bahkan orang 

dewasa sekalipun. Dengan kemajuan teknologi di zaman 

sekarang tidak sedikit orang berusaha mencari dan 

mendownload game dari komputer ataupun handphone. 

Salah satu yang paling digemari saat ini adalah game 

online. Bagi penggemar game,   bermain game adalah hal 

yang menyenangkan dan menimbulkan rasa antusias yang 

sangat besar sehingga dapat menyita perhatian dan 

membuat kecanduan.  

Namun game yang ada saat ini bagi anak – anak lebih 

digunakan sebagai sarana untuk bermain.Game – game 

yang ada dipasaran saat ini tidak banyak yang mengandung 

muatan pendidikan bagi anak, padahal anak – anak 

mempunyai minat yang besar akan game.  

Dalam dunia game anak dapat menemukan hal baru, 

yang secara tidak langsung dapat mengondisikan diri anak 

– anak untuk mengetahui keadaan sekitar dan beberapa 

game menuntut anak untuk berkosentrasi yang artinya anak 
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 – anak dapat berkosentrasi kepada suatu hal yang 

membuat anak tersebut tertarik. Dengan game membuat 

anak berpikir dan menemukan stategi dalam bermain, hal 

ini dapat meningkatkan daya kemampuan berkembang 

matematika dan memecahkan masalah. 

Indonesia merupakan  negara yang majemuk. Di 

Indonesia banyak terdapat budaya, suku, dan adat istiadat 

yang berbeda – beda sesuai dengan daerah masing – 

masing. Kebudayaan disetiap daerah memiliki ciri khas 

khusus antara satu dengan yang lain. Sekarang ini ketika 

banyak orang mengenal teknologi game, mengenal dan 

memainkan nya sehingga  membuat anak – anak untuk 

memiliki rasa kecanduan untuk berrmain game. Selain itu 

juga tidak banyak  anak  yang mengetahui tentang 

kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan yang ada 

sekarang juga mulai luntur oleh perkembangan jaman yang 

ada. Anak – anak menjadi lebih suka bermain game dari 

pada mengenal kebudayaan. 

Dengan adanya latar belakang ini maka perlu 

diciptaan sebuah game yang dapat membantu dan 

memudahkan dalam meningkatkan pemahaman anak-anak 

dalam mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Pembuatan game ini menggunakan macromedia flash 

dimana game ini dibuat untuk memperkenalkan anak – 

anak tentang macam budaya.Dalam  game ini akan dibagi 
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menjadi lima room. Klasifikasi pembagian room  meliputi 

tiga daerah Jawa, daerah  Madura dan daerah Bali. Didalam 

satu room berisi budaya rumah adat, tarian daerah, dan  

musik daerah. Menu awal dari game ini akan disertakan 

gambar peta pulau Jawa, Madura dan Bali,  dimana anak 

nanti akan memilih room yang ingin dimainkan. Apabila 

anak memilih daerah Jawa Tengah maka akan muncul room 

Jawa Tengah yang sesuai dengan keadaan di  Jawa Tengah . 

Didalam room ini nantinya anak akan diberi pilihan menu  

rumah adat, tarian daerah, atau musik daerah. Apabila yang 

dipilih menu rumah adat maka akan muncul tiga pilihan 

rumah adat lalu  anak bisa memilih dengan cara mengklik 

atau drag & drop ke tampilan room Jawa Tengah.  

 

1.2 Tujuan 

 

a. Memberikan pengenalan bagi anak – anak tentang 

budaya di Indonesia 

b. Menciptakan game yang meningkatkan pemahaman 

tentang budaya. 

c. Memudahkan anak – anak dalam mengenal budaya di 

Indonesia. 

d. Menciptakan game yang mengandung aspek – aspek 

pendidikan anak. 

e. Melestarikan budaya di Indonesia. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 

a. Bagaimana membuat anak – anak dapat mengenal 

budaya di Indonesia. 

b. Bagaimana merancang dan membuat game edukasi 

yang dapat meningkatkan pemahaman dan memudahkan 

anak dalam mengenal beragam kebudayaan di 

Indonesia. 

c. Bagaimana mendesain tampilan game yang menarik 

bagi anak – anak sehingga menyenangkan , tidak 

membosankan dan memberikan aspek – aspek 

pendidikan bagi anak. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

1. Budaya yang akan diangkat meliputi daerah Jawa, 

Madura dan Bali.  

2. Pembelajaran budaya yang ada terdiri dari lima item 

antara lain : rumah adat, tarian daerah,  dan  musik 

daerah. 

3. Game in i terdiri dari lima room. 

4. Di dalam  room  masing – masing  terdapat  lima 

macam item   yang  berbeda dari masing – masing item.  

Contoh item rumah adat maka akan ditampilkan lima  

macam pilihan rumah adat.  

 



5 
 

1.5 Metode Pelaksanaan 

1.5.1 Tahapan Kegiatan 

 

1. Tahap Riset dan Penyusunan Konsep Dasar 

Melakukan penyusunan ide dasar, objektif, 

tema untuk game budaya, target audience, 

teknologi, media (platform), serta berbagai batasan 

dari game yang dibuat. 

2. Perumusan Gameplay 

Merumuskan pola, aturan, atau mekanisme 

yang mengatur bagaimana proses interaksi pemain 

dengan game yang diciptakan. Sehingga membuat 

anak yang bermain tidak bosan, menyenangkan 

bagi anak – anak, dan terdapat aspek pendidikan 

yang bermanfaat bagi anak – anak.  

3. Penyusunan Asset dan Level Design 

Penyusunan konsep dari semua karakter serta 

asset (termasuk suara/musik) yang diperlukan 

sesuai dengan karakter atau pola game yang 

dibuat.Pada saat yang sama juga mulai melakukan 

Level Design atau pengelompokkan tingkat 

kesulitan. 
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4. Test Play (Prototyping) 

Membuat sebuah prototype/dummy  untuk 

menguji gameplay sesuai dengan konsep yang 

telah tersusun, serta melakukan berbagai perbaikan 

yang diperlukan untuk memperoleh game budaya 

yang bermanfaat dan menarik bagi anak – anak. 

Selain itu juga memudahkan dalam pengembangan 

game kedepannya.  

5. Development 

Pada tahap ini seluruh konsep (karakter dan 

asset) yang sebelumnya telah tersusun mulai 

dikembangkan, semua yang telah diperbaiki  dan 

semua elemen mulai dipadukan. 

6. Alpha/close beta Test  (UX Initial Balancing) 

Fokus utama pada tahap ini adalah untuk 

mengetahui apakah semua komponen utama dari 

game budaya ini sudah mampu memberikan user 

experience dan sesuai dengan kebutuhan anak- 

anak seperti yang diharapkan sekaligus juga untuk 

mendeteksi adanya masalah teknis yang belum 

terdeteksi pada tahapan sebelumnya. 
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1.6 Jadwal  Pelaksanaan / Time Scedule 
 

 

No Kegiatan 
Bulan 

Januari Februari Maret April 

1 

Penyusunan 
Gambar, audio 
serta menu 
pada tampilan 
awal,room 1, 2                                 

2 

Penyusunan 
Gambar, audio 
serta menu 
pada room 3,4                                 

3 

Penyusunan 
Gambar, audio 
serta menu 
pada room 5,6                                 

4 Coding game 
room 1,2,3,4,5                                 

5 
Revisi 
pembuatan 
game                                 

6 
Laporan                                 

 

Tabel 1.1  Jadwal 

 


