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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar 

lempeng bumi, aktivitas (sesar) patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis 

bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. 

Menurut data dari BMKG terdapat 23 gempa bumi merusak yang terjadi di tahun 2018 dan 

tidak sedikit manusia yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi. Tercatat oleh Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selama tahun 2018 gempa bumi memakan 

lebih dari 2.500 korban jiwa.   

Dalam upaya menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya tindakan ketika 

terjadi gempa bumi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan 

penyuluhan ke masyarakat, salah satu bentuk penyuluhannya adalah berupa menerbitkan buku 

yang berjudul “Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana”. Meskipun 

demikian, hal tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena hanya ada satu 

interaksi yang terjadi, yaitu masyarakat hanya membaca tindakan pasti yang harus dilakukan 

saat gempa bumi baik pra bencana, saat bencana, ataupun saat pascabencana. Hal ini dibuktikan 

dari hasil 20 kuisioner yang disebarkan kepada masyarakat, isi kuisioner tersebut adalah 

tentang pengetahuan mengenai buku tersebut, dan hasilnya 100% tidak ada yang mengetahui 

buku tersebut. 

Kurangnya perhatian masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya korban karena 

gempa bumi. Untuk itu diperlukan suatu media yang mampu memberikan informasi serta 

edukasi tentang siaga bencana gempa bumi. Hal itu yang menjadi acuan penulis untuk 

membuat game edukasi. Saat ini game tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi secara tidak 

langsung game juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan dan mendidik. 

Terlebih pada sebuah game terdapat gambar, suara, serta animasi yang bisa mempermudah 

dalam mempelajari dan mengingat sesuatu.   

Berdasarkan masalah di atas, muncullah sebuah ide untuk menggabungkan unsur game 

dan unsur edukasi. Game ini bernama Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi. Dalam 

game ini terdapat 5 arena yaitu : rumah, jalan raya, mobil, dapur, dan sekolah. Pada arena 

rumah pemain diminta untuk memilih barang apa saja yang harus dimasukkan tas dan ketika 

gempa bumi terjadi pemain diminta memilih 3 tempat yang aman untuk berlindung di dalam 
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rumah, lalu ketika gempa sudah selesai pemain diminta untuk menggunakan alat – alat yang 

sudah dimasukkan ke dalam tas hingga tim penyelamat datang. Pada arena jalan raya pemain 

diminta untuk menghindari barang - barang yang mungkin jatuh di jalan raya dengan 

menggeser ke kanan dan ke kiri hingga berhasil mencapai tanah lapang. Pada arena mobil 

pemain diminta untuk menepikan mobil di tempat yang aman, dan tetap berada di dalam mobil. 

Pada arena sekolah pemain diminta untuk memilih barang apa saja yang harus dimasukkan tas 

dan ketika gempa bumi terjadi pemain diminta memilih tempat yang aman untuk berlindung di 

dalam sekolah. Pada arena dapur pemain diminta untuk memilih barang apa saja yang harus 

dimasukkan tas dan ketika gempa bumi terjadi pemain diminta untuk mematikan kompor 

terlebih dahulu, untuk menghindari kebakaran. Lalu pemain diminta memilih tempat yang 

aman untuk berlindung di dalam dapur. Melalui Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi, 

diharapkan para pemain game ini tidak hanya sekedar bermain, tetapi juga mendapatkan nilai 

edukasinya tentang tindakan apa yang harus dilakukan saat gempa bumi baik pra bencana, saat 

bencana, ataupun saat pascabencana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, didapatkan sebuah permasalahan yaitu: 

a. Bagaimana merancang sebuah game edukasi tentang siaga bencana gempa bumi? 

b. Apakah game yang telah dirancang dapat memberikan informasi serta edukasi 

terhadap siaga bencana gempa bumi?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus penilitian dalam TA ini, beberapa batasan ini diperhatikan: 

a. Game bersifat single player. 

b. Game ini terdapat 5 arena, yaitu : rumah, dapur, sekolah, jalan raya dan mobil. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuat sebuah game untuk menjadi salah satu 

media edukasi siaga menghadapi bencana gempa bumi. Untuk mengetahui tindakan yang harus 

dilakukan saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan edukasi tentang tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi. 
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b. Dapat memberikan edukasi tentang tindakan prabencana, saat bencana, pascabencana. 

c. Dapat menjadi media penghibur bagi pemainnya. 

 

1.6 Metode Penelitian dan Pembuatan 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada buku yang berjudul “Buku 

Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana” yang di terbitkan oleh 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan mengunjungi beberapa 

website yang berisi tentang game edukasi siaga bencana gempa bumi. 

b. Perancangan Game 

Melakukan perancangan game yang meliputi alur cerita, konsep, tema dan tokoh 

dalam game, serta komponen lain yang dibutuhkan dalam game. 

c. Analisis Kebutuhan Game 

Analisis kebutuhan game meliputi analisis input game, analisis fungsi game, 

analisis output game, dan kebutuhan – kebutuhan lain dalam game. 

d. Implementasi Game 

Implementasi game dilakukan menggunakan Unity, menggunakan Adobe 

Illustrator untuk membuat asset – asset game, menggunakan Adobe Flash untuk 

membuat video pembelajaran yang bisa dilihat di pilihan menu awal. 

e. Pengujian Game 

Setelah game selesai dibuat maka game akan dilakukan pengujian, untuk menilai 

apakah sudah sesuai fungsinya atau belum. 

2. Metode Pembuatan Game 

a. Menentukan Aset 

Menentukan model - model yang harus dibuat, dalam tahapan ini model yang akan 

digunakan dalam game ditentukan terlebih dahulu, seperti karakter utama yaitu 

seorang anak laki – laki, alasan pemilihan karakter utama berupa anak laki – laki 

adalah supaya game terlihat lucu dan menarik, sehingga dapat menarik banyak 

pemain. Arena pertama yang terdapat dalam game ini adalah arena rumah yang 

digambarkan dengan ruang tamu, alasan pemilihan ruang tamu adalah karena 

ruangan ini biasanya terdapat barang – barang yang mudah dijumpai seperti meja 

dan kursi. Arena kedua yang terdapat dalam game ini adalah arena sekolah yang 
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digambarkan dengan ruang kelas, alasan pemilihan ruang kelas adalah karena 

ruangan kelas yang paling menggambarkan bahwa itu berada di sekolah. Arena 

ketiga yang terdapat dalam game ini adalah arena jalan raya yang digambarkan 

dengan jalan raya yang padat dengan bangunan – bangunan, alasan pemilihan ini 

adalah karena pada jalan raya yang padat bangunan maka ketika gempa bumi 

banyak barang yang berjatuhan, sehingga menjadi rintangan bagi pemain untuk 

menghindarinya. Arena keempat adalah mobil yang digambarkan dengan jalan 

raya padat bangunan dan pemain berperan sebagai mobil yang ditugaskan seperti 

pada arena jalan raya, alasan pemilihan ini adalah karena menurut buku yang 

berjudul “Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana”, jika 

berada di dalam mobil maka tetap berada di dalam mobil dan waspada terhadap 

benda – benda yang jatuh. Arena kelima adalah arena dapur, alasan pemilihan 

arena ini adalah karena menurut buku yang berjudul “Buku Saku Tanggap Tangkas 

Tangguh Menghadapi Bencana”, ketika berada di dapur matikan kompor terlebih 

dahulu untuk menghindari kebakaran. Dalam game ini juga terdapat rintangan – 

rintangan benda yang jatuh, alasan pemilihan benda – benda yang jatuh seperti 

pohon, tiang listrik, pecahan genting, pecahan kaca adalah karena ketika gempa 

bumi, barang – barang tersebut yang mudah berjatuhan. 

b. Mendesain Aset 

Mendesain model - model yang sudah ditentukan pada tahapan pertama. 

c. Memasukkan Aset ke Unity 

Memasukkan model – model yang telah dibuat di dalam Adobe Illustrator ke 

dalam asset Unity 

d. Pembuatan Scene 

Pembuatan scene, scene dilakukan untuk memisahkan event (kejadian), contoh: 

scene menu awal, scene gameplay, dan lain sebagainya. Scene yang telah dibuat 

kemudian diurutkan sesuai urutannya. 

e. Build Game 

Tahapan ini adalah mem-build game yang sudah dibuat di Unity sehingga bisa 

dimainkan di mobile gadget. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang akan diuraikan 

sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan pembuatan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian ini berisikan teori mengenai konsep dasar permasalahan untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan dan juga sebagai sumber referensi dalam membangun game ini.. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bagian ini berisi tentang deskripsi penulisan, metode penelitian, metode pembuatan 

game, analisis kebutuhan, perancangan asset game, perancangan game, pembuatan game, 

pengujian game.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini berisi hasil implementasi serta penjelasan sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir yang dibuat 

sesuai dengan kebutuhan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari proses pengerjaan penelitian secara 

keseluruhan agar penelitian dapat dikembangkan lagi untuk memperbaiki kekurangan dari 

game yang telah dibuat. 

  


