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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tujuan yang akan dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat visual game

Dengan Genre tower defense tentang perjuangan para pemuda Surabaya (arek

Suroboyo) melawan penjajah sebagai media untuk memperkenalkan sejarah

perjuangan Surabaya kepada anak-anak yang mengacu pada visual game. Hal ini

dilatar belakangi oleh rasa patriotik dan aksi bela negara yang di lakukan olah para

pemuda surabaya yang membuat penulis ingin mengangkat kembali dan

memperkenalkannya kepada anak.

kurangnya pengetahuan anak terhadap sejarah perjuangan para pemuda Surabaya

di masa penjajahan, seperti yang di katakan ketua MPR Zulkifli Hasan “pemuda kita

tidak mengerti kita mengalami peristiwa 1965, tidak paham pahlawan kita, tidak

hargai simbol negara, karena pendidikan kesana kurang”

(http://nasional.kompas.com). Game yang akan dibuat dengan ber genre tower

defense. Game ber-Genre ini sebenarnya sudah pernah dibuat oleh mahasiswa

Multimedia, namun yang bertemakan tentang sejarah perjuangan Surabaya masih

belum ada yang mengklaim. Selain dari itu, dalam game ini memiliki perbedaan jika

dibandingkan dengan yang telah dibuat oleh mahasiswa Multimedia yang telah lulus

menghimpun genre game nya. Perbedaannya, yaitu setiap tower memiliki

kemampuan unik yang bisa di dapat ketika pemain mengumpulkan sejumlah poin

yang di dapat untuk meningkatkan level tower.

Menurut Johan Huizinga (1990: 39), permainan adalah suatu perbuatan atau

kegiatan suka rela, yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang

http://nasional.kompas.com
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sudah ditetapkan, menurut aturan yang telah diterima secara suka rela tapi

mengikat sepenuhnya, dengan tujuan dalam dirinya sendiri, disertai oleh perasaan

tegang dan gembira, dan kesadaran “ lain daripada kehidupan sehari-hari”. Seiring

berkembangnya jaman, berkembang pula kehidupan anak. Anak-anak sekarang sangat

dekat akan kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai macam teknologi canggih.

Menurut Ritzer (2010: 50) “Kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dengan dunia

bermain. Perkembangan permainan modern mengikuti bias barat yakni kemajuan

perkembangan di Barat dan gagasan bahwa seluruh dunia tidak memiliki banyak

pilihan kecuali semakin mirip dengan dunia Barat”. Sedangkan menurut Sudono

(1995: 14) “Bermain pada anak-anak mempunyai arti yang sangat penting, karena

melalui bermain, anak mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupannya”.

Bermain game sudah menjadi hal biasa bahkan kegiatan rutin untuk anak-anak.

Karena dengan bermain game anak-anak bisa mendapatkan hiburan untuk

menghilangkan kejenuhan. Selain itu game juga bisa untuk mengisi waktu luang. Jadi

dengan adanya game, bisa untuk menjadikan sebagai media yang efektif untuk mulai

mengenalkan kembali permainan Tradisional contohnya Patil lele.

Menurut Foremen dalam Paul (2005: 23) game merupakan potential learning

environments. Untuk meningkatkan game sebagai potential learning environments,

maka desain, struktur, dan penggunaan game harus memiliki useful parallels to sound

pedagogy. Dalam hal ini beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam aplikasi

sebuah game edukasi adalah : (1) Individualization; (2) Feedback Active; (3) Active

learning; (4) Motivation; (5) Social; (6) Scaffolding; (7) Transfer; dan (8) Assessment.

Menurut Katie Salen dan Erick Zimmerman (2004: 80) mendefinisikan game

sebagai sebuah sistem, yang berarti pemain menetapkan konflik buatan, menetapkan

aturan main sekaligus mengukur hasil pemilihan sebagai hasil permainan.
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Dengan adanya game ini bisa mengingatkan sejarah perjuangan para Pemuda

Suroboyo dalam bentuk yang lebih interaktif, karena dengan ada tantangan, misi,

pencapaian dan serta tujuan yang ada didalam game, membuat anak-anak akan lebih

tertarik untuk mengetahui bagaimana serunya game dengan tema sejarah perjuangan

Surabaya.

Agar sesuai dengan konsep game tentang sejarah perjuangan, maka game ini

dibuat dengan genre Tower Defense dengan menggunakan interface 2D sebagai dasar

visualisasi dalam game ini. Dengan target pemain anak di usia kelas 6 SD,

dikarenakan pada usia itu anak sudah dapat memahami bermain game.

Menurut Indah F. (2003) berikut adalah pengertian anak-anak: Anak adalah

karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.

Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di harapkan dengan dibuatnya game ini anak-anak bisa mengetahui sejarah

perjuangan arek-arek Suroboyo dan media pengetahuan dan perkembangan

anak-anak.

1.2 Fokus Penciptaan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penciptaan Tugas

Akhir ini difokuskan pada membuat Game Bergenre Tower Defense Tentang

Perjuangan Arek Suroboyo Melawan Penjajah yang Berjudul “Surabaya Membara”
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1.3 Ruang Lingkup penciptaan

Karena luasnya ruang lingkup yang dapat dikaitkan dengan Tugas Akhir ini,

maka ditetapkan beberapa ruang lingkup yang berlaku, yaitu:

1. Pembuatan game Tower Defense bertema sejarah perjuangan arek-arek Suroboyo

melawan penjajah.

2. Desain karakter protagonis.

3. Desain karakter Antagonis.

4. Desain environment.

5. Terdiri dari 3 level.

6. Visualisasi game menggunakan 2D.

7. Game ini hanya bisa digunakan untuk Platform Android dan Komputer.

1.4 Tujuan Penciptaan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Membuat game bergenre Tower Defense tentang sejarah perjuangan arek-arek

Suroboyo melawan penjajah.

2. Membuat game sebagai media untuk memperkenalkan sejarah perjuangan

Surabaya kepada anak kelas 6 SD/Sekolah Dasar melalui game.
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1.5 Manfaat Penciptaan

Manfaat penciptaan yang diharapkan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 3

bagian, yaitu:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

a. Lebih memahami pengetahuan sejarah perjuangan Suraboyo.

b. Meningkatkan kemampuan perancangan game berbasis windows dan android.

c. Memahami konsep dan mekanisme game bergenre tower defense.

2. Manfaat bagi Lembaga/Kampus

a. Sebagai bahan kajian materi untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan

game.

b. Sebagai rujukan pembuatan game tentang permainan bergenre tower defense.

3. Manfaat bagi Masyarakat

a. Diharapkan mampu menjadi game yang bukan hanya memberikan hiburan

tetapi juga mengedukasi, melalui pengetahuan serta pesan yang disampaikan

secara tersurat maupun tersirat.

b. Diharapkan dapat menjadi media peningkatan pengembangan anak kelas 5

SD/Sekolah Dasar.


