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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Game 

Kata game berasal dari Bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu 

yang digunakan untuk bermain yang dimainkan dengan aturan - aturan tertentu. Menurut 

Yudhanto, “Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah 

hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bias mendapatkan 

sesuatu sehingga adanya kepuasan batin.” (Wulandari, 2012). 

Menurut Clark, “Game mempunyai potensi yang sangat besar dalam membangun motivasi 

dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan penerapan metode konvensional, untuk 

menciptakan motivasi belajar sebesar motivasi dalam game, dibutuhkan seorang instruktur 

yang berkompeten dalam pengelolaan proses pembelajaran.” (Wulandari, 2012). 

Dari penjelasan game yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian game 

adalah media hiburan yang digunakan untuk bermain dan dapat meningkatkan motivasi belajar 

yang besar. 

 

2.1.1 Tipe Game 

Menurut Aguilera dan Mendiz, tipe game dibedakan menjadi 5 (Pudjoatmodjo, Si, 

Ikhwan, & Fauzi, 2016), yaitu:  

a. Arcade dan platform game dapat menjadi instrument dalam perkembangan 

psikomotor dan spatial orientation. 

b. Sport dan dynamic game dapat memudahkan koordinasi psikomotor dan 

meringankan stress. 

c. Strategy dan role game dapat membantu menstimulasi motivasi dari dalam dan 

refleksi akan nilai dari game tersebut. 

d. Puzzle dan question game dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan 

untuk mengungkapkan alasan dan berfikir logis. 

e. Game simulasi dapat membantu dalam perkembangan semua kemampuan 

intelektual. 

f. Game edukasi dapat memberikan pendidikan, informasi, dan pengajaran kepada 

pemain.  
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2.2 Game Edukasi 

Game edukasi adalah sebuah game dengan tujuan memberikan nilai pengajaran di 

dalamnya. Menurut Wolf, “game edukasi merupakan sebuah permainan yang secara khusus 

didesain untuk mengajarkan tentang subjek - subjek tertentu, pendalaman terhadap suatu 

konsep, pengenalan terhadap kejadian - kejadian bersejarah, atau membantu mereka dalam 

mempelajari suatu keterampilan yang mereka miliki.” (Pudjoatmodjo et al., 2016) 

Menurut Heri D.J Maulana, “game edukasi menerapkan sistem pembelajaran dengan pola 

learning by doing. Pola pembelajaran yang dilakukan dapat melalui tantangan - tantangan yang 

ada dalam permainan game ataupun factor kegagalan dalam tahap berikutnya. Dari pola yang 

diterapkan game edukasi, sang pemain akan dituntut melakukan proses pembelajaran secara 

mandiri.” (Utara, 2014)  

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian game edukasi adalah media 

pembelajaran dengan menerapkan sistem Learning by doing, yang tetap menghibur namun 

pesan edukasinya tetap tersampaikan.  

           

2.3 Bencana Alam Gempa Bumi 

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi 

populasi manusia. Bencana alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, 

tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Menurut (Sinaga, 2015), bencana alam adalah 

kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam dan menyebabkan kerugian besar bagi 

manusia dan lingkungan dimana hal itu berada diluar kemampuan manusia untuk 

mengendalikannya.  

Dampak bencana alam yang ditimbulkan dapat berupa kematian masal, terganggunya 

psikologis masyarakat, kemiskinan, dan hancurnya lingkungan hidup masyarakat. Bencana 

alam dapat ditangani dengan beberapa cara, yaitu seperti mitigasi bencana (pencegahan), 

kegawatdaruratan saat terjadinya bencana, dan cara rehabilitasi. 

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh 

pergerakan lempeng bumi. Menurut (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

2017), “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. 

Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam 

sekejap.”. 
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Gempa memiliki dampak bagi makhluk hidup maupun lingkungan di sekitarnya. 

Berdasarkan jenis gempa bumi, dampak gempa bumi dibagi menjadi 2 yaitu dampak gempa 

vulkanik seperti: adanya lava, lahar, lontaran material serta dampak adanya abu letusan. 

Dampak gempa tektonik seperti : korban jiwa, rusaknya bangunan, kerugian harta benda 

lainnya, tsunami, tanah longsor, kebakaran dan penyakit yang menyebar. (Halim & Widodo, 

2017).  

Menurut (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2017), ada tindakan yang 

harus dilakukan untuk menanggulangi bencana gempa bumi, tindakan itu dibagi menjadi 3 

yaitu:  

1. Tindakan ketika pra bencana  

a. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. 

b. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat 

gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan 

ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.  

c. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan 

obat - obatan.  

2. Tindakan saat bencana tejadi 

a. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda - benda yang mungkin 

jatuh dan jendela kaca, perhatikan pecahan kaca, genteng, atau material lain.  

b. Bila berada di luar rumah dan menuju ke lapangan terbuka, berdirilah di bawah 

pintu.  

c. Apabila berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti 

instruksi evakuasi.  

d. Saat berada dalam mobil pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan jauhi 

persimpangan lalu berhentilah. 

e. Jika sedang memasak, segera matikan kompor untuk mencegah terjadinya 

kebakaran.  

3. Tindakan ketika pasca bencana 

a. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan, perhatikan reruntuhan maupun 

benda - benda yang membahayakan pada saat evakuasi.  

b. Tetap berada di bawah meja yang kuat, periksa keberadaan api dan potensi 

terjadinya kebakaran.  

c. Berdirilah di tempat terbuka yang jauh dari gedung, instalasi listrik dan air.  
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d. Jika dalam mobil berhentilah tetapi tetap berada di dalam mobil dan hindari 

berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu - rambu lalu lintas.        

 

2.4 Review Game Sejenis 

1. Game Tip Keselamatan Gempa Bumi 

Game Tip Keselamatan Gempa Bumi mempunyai tema yang sama dengan Game 

Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi yaitu sama - sama bertujuan untuk memberi pelajaran 

kepada pemain tentang tindakan - tindakan yang harus dilakukan ketika bencana gempa bumi, 

mulai dari tindakan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Game ini memiliki cara 

bermain dengan melakukan tap dan swipe. Gambar Game Tip Keselamatan Gempa Bumi dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Game Tip Keselamatan Gempa Bumi 

 

Perbandingan Game Tip Keselamatan Gempa Bumi dengan Game Edukasi Siaga Bencana 

Gempa Bumi adalah sebagai berikut: 

a. Pada game ini tidak ada video animasi edukasi siaga bencana gempa bumi. 

Sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi terdapat video 

animasi yang berisikan tentang tindakan yang harus dilakukan ketika pra bencana 

gempa bumi, saat bencana gempa bumi, dan pasca bencana gempa bumi. Video ini 

nantinya diletakkan di pilihan menu awal, jadi pemain dapat memilih ingin 

bermain atau menonton video. 

b. Pada game ini terdapat 4 arena yaitu: supermarket, sekolah, rumah, dan luar 

rumah. Sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi terdapat 5 
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arena juga yaitu : rumah, dapur, sekolah, jalan raya dan mobil. Jadi pada Game Tip 

Keselamatan Gampa Bumi tidak terdapat edukasi ketika sedang berada di mobil. 

c. Animasi dan pengisi suara pada game ini terlalu kekanak - kanakan sehingga 

kurang cocok jika dimainkan oleh orang dewasa, sedangkan pada Game Edukasi 

Siaga Bencana Gempa Bumi ditujukan untuk masyarakat umum dan semua umur. 

d. Pada game ini tidak ada batasan nyawa pada pemain, jadi jika pemain melakukan 

kesalahan tidak menimbulkan apapun. Sedangkan pada Game Edukasi Siaga 

Bencana Gempa Bumi terdapat 3 nyawa, jadi pemain hanya dapat melakukan 

kesalahan sebanyak 3 kali. 

 

2. Game Tanah 

Game Tanah adalah singkatan dari The Tsunami and Earthquake Fighter. Game Tanah 

adalah game dengan tema gempa bumi dan tsunami yang memiliki tantangan dengan tingkat 

kesulitan yang berbeda tergantung dengan levelnya. Game ini berbentuk landscape dengan 

kontrol karakter yang dapat berjalan maju, mundur, dan loncat. Pada game ini pemain diminta 

untuk mulai menyiapkan posisi barang - barang rumah sebagai persiapan terjadinya gempa. 

Setelah itu saat terjadi gempa pemain diminta untuk berlindung pada tempat yang aman. Lalu 

ketika pasca bencana pemain diminta untuk melakukan penyelamatan diri. Arena pada game 

ini hanya terdapat di dalam rumah saja. Gambar Game Tanah dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Game Tanah 

 

Perbandingan Game Tanah dengan Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi adalah sebagai 

berikut: 
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a. Pada game ini pemain melakukan perintah - perintah yang diminta untuk dapat ke 

level selanjutnya. Sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi 

tidak menggunakan level, pemain bebas ingin memainkan di arena mana saja. 

b. Game Tanah hanya tersedia arena di dalam rumah, sedangkan pada Game Edukasi 

Siaga Bencana Gempa Bumi tersedia 5 arena yaitu: rumah, dapur, sekolah, mobil, 

dan jalan raya. Jadi, pada game tanah hanya ada pembelajaran tindakan - tindakan 

yang harus dilakukan ketika berada di rumah. 

c. Kontrol pada Game Tanah dapat maju, mundur, loncat, sedangkan pada Game 

Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi hanya menngunakan tap dan swipe. 

d. Pada game ini tidak ada video animasi edukasi siaga bencana gempa bumi. 

Sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi terdapat video 

animasi yang berisikan tentang tindakan yang harus dilakukan ketika pra bencana 

gempa bumi, saat bencana gempa bumi, dan pasca bencana gempa bumi. Video ini 

nantinya diletakkan di pilihan menu awal, jadi pemain dapat memilih ingin 

bermain atau menonton video. 

 

3. Game Little Panda’s Earthquake Rescue 

Game Little Panda’s Earthquake Rescue adalah game dengan tema gempa bumi, 

namun pada game ini pemain berperan sebagai tim penyelamat saat gempa bumi. Karakter 

utama pada game ini adalah seekor anak panda yang menjadi tim penyelamat pada saat gempa 

bumi. Kontrol pada game ini menggunakan tap dan swipe. Pemain diharuskan melakukan 

perintah - perintah dan tahapan - tahapan untuk menyelamatkan korban bencana gempa bumi. 

Gambar Game Little Panda’s Earthquake Rescue dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Game Little Panda’s Earthquake Rescue 

 

Perbandingan Game Little Panda’s Earthquake Rescue dengan Game Edukasi Siaga Bencana 

Gempa Bumi adalah sebagai berikut: 

a. Pemain pada game ini berperan sebagai tim penyelamat, sedangkan pada Game 

Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi pemain berperan sebagai orang yang terkena 

gempa bumi. 

b. Pembelajaran yang terdapat pada game ini adalah tentang penyelamatan korban 

bencana gempa bumi, sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi 

pembelajaran yang terdapat adalah tindakan yang harus dilakukan ketika gempa 

bumi. 

c. Pada game ini tidak ada batasan nyawa pada pemain, jadi jika pemain melakukan 

kesalahan tidak menimbulkan apapun. Sedangkan pada Game Edukasi Siaga 

Bencana Gempa Bumi terdapat 3 nyawa, jadi pemain hanya dapat melakukan 

kesalahan sebanyak 3 kali. 

d. Video animasi yang terdapat pada game ini adalah video pengantar game tentang 

perintah - perintah permainan, sedangkan pada Game Edukasi Siaga Bencana 

Gempa Bumi video animasi yang terdapat berupa video pembelajaran. 

 

Perbandingan Game Tip Keselamatan Gempa Bumi, Game Tanah, Game Little Panda’s 

Earthquake Rescue dengan Game Edukasi Siaga Bencana Gempa Bumi dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Game  

Judul Game 

Game Tip 

Keselamatan 

Gempa Bumi 

Game Tanah 

Game Little 

Panda’s 

Earthquake 

Rescue 

Game Edukasi 

Siaga Bencana 

Gempa Bumi 

Tema Game Gempa Bumi 
Gempa Bumi 

dan Tsunami 

Penyelamatan 

Gempa Bumi 
Gempa Bumi 

Video Animasi Tidak ada Tidak ada 

Video animasi 

berisikan 

tentang tata cara 

penyelamatan 

korban bencana 

gempa bumi 

dan tata cara 

permainan 

Video animasi 

tentang 

tindakan yang 

harus dilakukan 

ketika gempa 

bumi 

Kontrol Game Tap dan swipe 
Tombol maju, 

mundur, loncat 
Tap dan swipe Tap dan swipe 

Karakter 

Game 
Anak panda 

Anak 

perempuan 
Anak panda Anak laki - laki 

Arena Game 

Rumah, 

sekolah, 

supermarket, 

luar rumah 

Rumah 
Taman, jalan 

raya, rumah 

Rumah, dapur, 

sekolah, jalan 

raya, mobil 

Level Game Tidak ada Ada Tidak ada Tidak ada 

Nyawa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada 3 nyawa 

 

 

    


