
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Tujuan yang akan dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah untuk 

menghasilkan game berjudul Selendang yang dapat digunakan sebagai media 

pelestarian cerita rakyat Jaka Tarub bagi anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

kurangnya minat anak-anak dalam mengenal budaya Indonesia melalui cerita 

rakyat (Humaeni, 2012: 160), padahal kebudayaan Indonesia sangat kaya dan 

variatif (Dirgantara, 2011: 10), sehingga diperlukan media yang bersifat fun dan 

atraktif agar anak-anak dapat lebih tertarik mengenali budaya Indonesia melalui 

cerita rakyat.  

Banyak unsur modernitas mengalir dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia, salah satunya adalah hiburan. Hiburan dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa media, ada musik, seni populer, film, media elektronik, dan media 

interaktif (Henry, 2010: 63). Hal tersebut menyebabkan unsur-unsur budaya lokal 

semakin tertelan oleh perkembangan zaman. Banyak masyarakat Indonesia tidak 

mengetahui tentang cerita rakyat Nusantara karena banyaknya media hiburan lain 

yang lebih menarik, contohnya seperti animasi luar negeri, komik, game console 

dan lain-lain, padahal cerita rakyat merupakan salah satu pengantar untuk 

memahami suatu budaya secara luas dan mendalam. 

 Pembelajaran melalui dongeng atau cerita rakyat dapat mendorong anak 

lebih aktif (Sholichah, 2016: 28). Sebab ada komunikasi dua arah antara 

pendongeng dengan anak-anak. Menurut Jubawuya dalam situsnya 
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(www.adicita.com) melalui cerita rakyat, kreativitas dan imajinasi anak dapat 

diasah sejak dini karena cerita rakyat mengandung nilai edukatif. Dongeng atau 

cerita rakyat juga mengandung unsur kearifan budaya lokal yang sangat berguna 

untuk mendidik karakter dan moral generasi muda di Indonesia yang sesuatu 

dengan nilai-nilai budaya setempat. Namun kenyataannya, saat ini cerita rakyat 

mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan gaya hidup dan 

kebutuhan masyarakat modern (Humaeni, 2012: 174).  

 Banyak produk hiburan dalam bentuk animasi dan game dari luar negeri 

yang digemari oleh masyarakat Indonesia, seperti Frozen, Final Fantasy, Aladdin, 

dan lain sebagainya, karena dianggap lebih bersifat menghibur dan futuristik. Hal 

tersebut harus segera diperhatikan dan diatasi, karena jika terus berlanjut maka 

eksistensi cerita rakyat Nusantara dapat dilupakan oleh masyarakat. Maka dari itu, 

diperlukan upaya untuk menjaga dan melestarikan dongeng atau cerita rakyat 

tersebut melalui media yang modern dan futuristik sehingga dapat diterima dan 

digemari oleh masyarakat. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut, digagaskan sebuah ide yakni 

pembuatan aplikasi game berjudul Selendang. Dengan adanya aplikasi game 

Selendang ini diharapkan anak-anak dapat memahami dengan baik cerita rakyat 

serta melestarikannya. Dewasa ini, banyak anak-anak usia dini yang gemar 

mengoperasikan gadget dan yang paling sering dilakukan ialah bermain game 

melalui gadget tersebut  (Fajrin, 2015: 6). Banyaknya aplikasi permainan yang 

dimainkan oleh anak-anak khususnya pada usia 7-14 tahun memiliki banyak 

manfaat yakni memacu semangat belajar yang dimiliki oleh anak serta terpicu 

untuk berpikir logis, selain itu anak-anak dapat mengasah kemampuan otaknya 
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dengan cara memecahkan dan menyelesaikan misi yang ada pada permainan 

tersebut. Game sangat cocok digunakan sebagai media pelestarian cerita rakyat, 

karena menurut Khamadi dalam jurnalnya (2011: 39) “Melalui game, 

pembelajaran materi lebih diterima dan cepat ditangkap dibanding media lain 

karena unsur fun dalam game”.  

 Game berjudul “Selendang” ini diadaptasi dari cerita rakyat khas Nusantara 

yang berasal dari Jawa Tengah, yakni kisah Jaka Tarub yang mencuri selendang 

milik Nawangwulan. Cerita bermula di sebuah desa yang dekat dengan hutan 

lebat, terdapat pemuda gagah perkasa dan rupawan bernama Jaka Tarub. Jaka 

Tarub belum menikah, sehingga sering didesak oleh ibunya untuk segera 

meminang seorang gadis di desa, namun Jaka Tarub selalu menolaknya. Suatu 

hari Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu. Di siang yang terik Jaka Tarub 

kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di danau, lalu dia melihat 

ada tujuh bidadari sedang mandi di danau tersebut. Jaka Tarub mencuri selendang 

dari bidadari sehingga salah satu dari mereka tidak dapat pulang ke kahyangan. 

Keenam bidadari lainnya tidak dapat berbuat apa-apa dan meninggalkan satu 

bidadari yang bernama Nawangwulan untuk tinggal di Bumi hingga selendangnya 

ditemukan kembali. Kemudian muncul Jaka Tarub seolah-olah mengkasihani dan 

membantu bidadari tersebut. Singkat cerita Nawangwulan tinggal di rumah Jaka 

Tarub lalu menikah dengan Jaka Tarub. 

 Mekanisme dari permainan Selendang ialah melindungi selendang dari 

incaran pasukan bidadari. Di dalam permainan ini seolah-olah pemain 

memerankan tokoh Jaka Tarub yang berusaha menjaga selendang agar tidak 

direbut oleh pasukan bidadari. Dongeng atau cerita rakyat Jaka Tarub ini 
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mempunyai pesan moral yakni untuk memulai suatu hubungan diperlukan 

kejujuran. Jaka Tarub yang dengan sengaja menyembunyikan selendang milik 

Nawangwulan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena kejujuran 

merupakan fondasi dari segala macam hubungan agar tercapai damai sejahtera 

yang harmonis. 

 

Gambar 1.1 Persentase Mobile Game Download 

(Sumber: www.techinasia.id) 

 Aplikasi game berjudul “Selendang” ini dapat dioperasikan melalui gadget 

berbasis Android, karena saat ini gadget yang banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia adalah smartphone berbasis Android, presentase dapat dilihat pada 

gambar 1.1 bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak yang 

mengunduh aplikasi Android melalui Google Play Store. Persentase unduhan 

aplikasi permainan berbasis Android melalui Google Play Store di Indonesia 

sangat tinggi selama dua tahun terakhir, hal ini terus meningkat setiap tahunnya 

(Krisna, 2015), sehingga sangat tepat apabila merancang game Android yang 

target pemainnya adalah anak-anak di Indonesia. Tujuan dari pembuatan game 

berjudul “Selendang” ini yakni membantu untuk pelestarian dongeng rakyat, 
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karena anak-anak saat ini jarang mengetahui dongeng-dongeng rakyat sehingga 

perlu bagi mereka untuk mengenal cerita rakyat melalui media yang interaktif dan 

menyenangkan.  

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada Tugas Akhir 

ini adalah, bagaimana membuat game bergenre tower defense dengan judul 

“Selendang” untuk melestarikan cerita rakyat Jaka Tarub bagi anak? 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Penulisan Tugas Akhir ini ditulis dalam ruang lingkup yang sudah dilimitasi 

agar tidak keluar dari pembahasan utama, batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Membuat game Selendang dengan genre tower defense. 

2. Membuat game Selendang untuk sistem operasi Android. 

3. Membuat game Selendang yang diadaptasi dari cerita rakyat Jaka Tarub. 

4. Membuat game Selendang untuk dimainkan oleh anak berusia 7-14 tahun. 

  

 

1.4  Tujuan 

 Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menghasilkan game berjudul 

“Selendang” yang diharapkan dapat: 

1. Membuat game bergenre tower defense berjudul “Selendang” untuk 

melestarikan cerita rakyat Jaka Tarub bagi anak. 

2. Memperkenalkan budaya Indonesia melalui cerita rakyat kepada anak-anak 

berusia 7-14 tahun. 
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3. Melestarikan cerita rakyat melalui aplikasi game. 

4. Mengajarkan karakter dan moral yang baik bagi anak-anak melalui unsur fun 

dalam aplikasi game. 

 

1.5  Manfaat 

 Manfaat yang dapat diperoleh melalui Tugas Akhir ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memahami muatan nilai kebudayaan dalam cerita rakyat Nusantara 

terutama cerita rakyat Jaka Tarub. 

b. Memahami tahapan perancangan aplikasi game berbasis Android. 

c. Memahami konsep dan mekanisme aplikasi game dengan genre tower 

defense. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memperkenalkan cerita rakyat kepada masyarakat terutama anak-anak 

berusia 7-14 tahun agar mereka memiliki kesadaran yang kuat bahwa 

negara Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya dan variatif. 

b. Melestarikan cerita rakyat Nusantara melalui aplikasi game yang bersifat 

fun, futuristik, interaktif, dan atraktif, sehingga masyarakat dapat 

menerima eksistensi kebudayaan Indonesia yang relevan dengan 

modernitas.  

 

 

 

 


