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SARI
Suku Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak suku yang mendiami
pulau Jawa. Suku ini memiliki banyak keunikan dibidang budayanya salah satunya
dibidang masakan. Pada segi masakan, banyak terdapat jenis-jenis makanan
tradisional, saat ini pengenalan masakan Jawa Tengah hanya berkisar tentang
pembuatan buku yang berisi resep-resep untuk membuat makanan tersebut, selain
itu ada pula yang berupa website yang dapat diakses menggunakan komputer
maupun handphone. Selain itu banyak pula dibangun restoran-restoran yang
menggunakan tema tradisional dan menyediakan makanan- makan tradisional.
Akan tetapi masih banyak orang-orang yang belum mengenal apa saja makanan
tradisional yang dimiliki oleh suku Jawa Tengah. karena disebabkan banyaknya
restoran dan café-café bernuansa eropa yang menyediakan masakan lebih menarik
dan unik, sehingga pengunjung lebih tertarik dengan masakan Eropa. Dengan
dibangunnya game simulasi masakan Jawa Tengah diharapkan dapat memberi
pengetahuan kepada pemain, dan juga dapat menjadi ajang promosi.
Pembuatan game simulasi masakan Jawa Tengah dibangun menggunakan
Game Maker. Corel Draw sebagai pendukung untuk pembuatan gambar. Untuk
perancangan game simulasi ini menggunakan storyboard sebagai petunjuk alur
permainan. Hasil yang didapat dalam pembuatan game simulasi ini adalah 5 level
permainan dengan tantangan menyajikan makanan sesuai dengan pesanan.
Game simulasi masakan Jawa Tengah hanya berjalan pada sistem operasi
Android. Hasil dari pembuatan tugas akhir ini adalah game simulasi penyajian
makanan untuk mengenalkan masakan tradisional Jawa Tengah. Pengujian
dilakukan dengan kuisioner dan diberikan kepada 10 responden. Kuisioner tersebut
terdapat 5 pertanyaan pre test dan 5 petanyaan post test untuk menguji pengetahuan
responden tentang masakan Jawa Tengah. Berikut adalah inti dari pertanyaan pre
test : soto tauto Pekalongan (2 benar, 8 salah), lontong tuyan Rembang (1 benar, 9
salah), kupat glabed Tegal (1 benar, 9 salah), mie ayam Semarang (3 benar, 7 salah),
dan bakmi ketoprak Solo (1 benar, 9 salah). Sedangkan untuk pertanyaan post test
: soto tauto Pekalongan (9 benar, 1 salah), lontong tuyan Rembang (7 benar, 3
salah), kupat glabed Tegal (6 benar, 4 salah), mie ayam Semarang (9 benar, 1 salah),
dan bakmi ketoprak Solo (7 benar, 3 salah). Dari hasil pre test dapat ditarik
kesimpulan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui informasi seputar
masakan Jawa Tengah. Untuk hasil post test dapat ditarik kesimpulan bahwa
responden berhasil menerima informasi dengan baik setelah memainkan game
simulasi masakan Jawa Tengah.
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