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Abstrak
Berdasarkan BPS DIY Dalam Angka 2013, persebaran penduduk DIY terbanyak berada di Kabupaten
Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,71 %. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di
daerah perkotaan ini berdampak pada penyempitan lahan yang mengakibatkan anak-anak tidak bisa bermain
permainan tradisional. Permainan tradisional yang memerlukan lahan luas terancam punah, salah satunya
adalah permainan tradisional angklek. Penulis berupaya melestarikan permainan tradisional angklek ke dalam
digital game dengan konsep serious game. Diharapkan digital game ini dapat memotivasi generasi muda
untuk mengenal aturan permainan dan mempraktekan permainan secara manual di lapangan. Adapun langkah
dimulai dari pencarian data, pengolahan data, pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi dengan
menggunakan metode pengembangan Digital Game Based Learning (DGBL-ID). Dalam metode
pengembangan DGBL-ID, terdiri atas lima fase yang harus diselesaikan secara berurutan yaitu analysis
phase, design phase, development phase, quality assurance, implementation and evaluation. Pengujian
difokuskan ke dalam tiga hal utama yaitu verifikasi, validasi, dan eksplorasi. Kelima fase tersebut telah
dijabarkan, diimplementasikan dan diuji. Hasil yang diperoleh berupa game design document dan prototipe
game, belum game jadi keseluruhan karena terbatasnya waktu penulis dalam menyelesaikan game.
Diharapkan ada peneliti lain yang dapat melakukan implementasi game design document secara keseluruhan
sehingga hasil akhir yang didapat berupa serious game permainan tradisional angklek sempurna.
Kata kunci : digital game, serious game, permainan tradisional angklek, game design document, prototipe
game
1.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Permainan tradisional merupakan salah satu
budaya lokal, yang memiliki banyak makna dan
nilai yang terkandung didalamnya. Permainan
tradisional dapat menjadi sarana dalam mendidik
anak-anak
dan
remaja
untuk
bergaul,
bersosialisasi
dengan
teman
sebayanya,
mengajarkan kebersamaan, kerjasama dan gotong
royong serta mencari teman bahkan melatih anak
untuk berdemokrasi.
Popularitas permainan anak-anak tradisional
umumnya memudar di daerah perkotaan, dan ini
tidak hanya disebabkan oleh beberapa kondisi
seperti masuknya permainan anak dari luar
negeri, meningkatnya tontonan untuk anak-anak
ditelevisi, tetapi juga oleh kondisi yang lain yakni
semakin sedikitnya dan sempitnya lahan bermain
bagi anak-anak (cf. Abdulrahman, 1983).
Ketiadaan lahan yang cukup luas untuk bermain,
membuat beberapa jenis permainan anak
tradisional juga tidak lagi dapat dimainkan.
Hanya permainan anak jenis tertentu yang masih
dapat bertahan, terutama yang tidak memerlukan

lahan yang luas. Keberadaan
permainan
tradisional yang memerlukan lahan luas yaitu
permainan tradisional angklek terancam punah.
Berdasarkan fenomena tersebut diatas,
penulis berupaya melestarikan permainan
tradisional yang sudah jarang dimainkan atau
hampir punah karena keterbatasan lahan tersebut
dalam digital game berunsur budaya dan edukasi
di dalamnya dengan konsep Serious Game.
Serious Game adalah suatu konsep game dengan
tujuan untuk kepentingan training, advertising,
simulasi, edukasi. Salah satu contoh Serious
Game ialah Game Edukasi. Game Edukasi
merupakan game yang tidak hanya bersifat
menghibur tetapi di dalamnya mengandung
pengetahuan
yang
disampaikan
kepada
penggunanya. Diharapkan media game ini dapat
memotivasi generasi muda untuk mengenal aturan
permainan dan mempraktekan permainan secara
manual di lapangan.
Menurut Gates, Bob (2004), pembuatan
game akan dimulai dari pembuatan game desain
dokumen. Menurut Adams, ernest (2010), game
desain dokumen adalah kumpulan dokumendokumen yang digunakan game designer untuk
menginformasikan mengenai game yang didesain,
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proses ini mengubah ide yang tadinya abstrak
menjadi rencana tertulis.
Metodologi penelitian yang dilaksanakan
yaitu deskriptif kualitatif, Adapun langkah
dimulai dari pencarian data, pengolahan data,
perancangan game (pra-produksi), pengembangan
game (produksi), dan pengujian game (pascaproduksi). Dalam perancangan serious game ini,
penulis menggunakan metode Digital Game
Based Learning (DGBL-ID) terdiri dari 5 fase
yang harus diselesaikan sebelum dilanjutkan ke
fase berikutnya, fase-fase tersebut yaitu analysis
phase, design phase, development phase, quality
assurance, kemudian implementation and
evaluation. Kerangka kerja analysis phase
meliputi
problem
analysis,
menentukan
karakteristik user, tujuan pembelajaran, ide game,
target platform. Design phase meliputi desain
instuksional, game design. Development phase
meliputi art development, coding, implementasi
art dan code, test. Pengujian difokuskan ke dalam
tiga hal utama yaitu verifikasi, validasi,
eksplorasi.
1.2 Rumusan Masalah
Dari masalah serta fenomena yang ada,
maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
a. Apakah penerapan perancangan GDD
berbasis permainan tradisional tersebut
dapat melestarikan permainan tradisional
dengan nilai-nilai budaya lokal interaksi
sosial, gotong royong, kedisiplinan ?
b. Bagaimana mengimplementasikan DGBL
(Digital Game Based Learning) ke dalam
permainan tradisional angklek ?
c. Bagaimana merancang GDD (Game Design
Document) ?

1.4 Tujuan Penelitian

a.
b.
c.
d.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :
Melestarikan
kebudayaan
permainan
tradisional.
Merancang GDD (Game Design Document)
permainan tradisional angklek.
Merancang game permainan tradisional
angklek.
Sebagai salah satu syarat kelulusan Magister
Teknik Informatika STMIK Amikom
Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

a.
b.
c.

2.

Manfaat dari penelitian ini adalah :
Menjaga kebudayaan permainan tradisional
angklek tetap lestari.
Sebagai media edukasi melalui permainan
game secara fun.
Mengenalkan permainan tradisional angklek
dalam bentuk modern berbasis PC.
Landasan Teori

2.1 Data Tentang Kepadatan Penduduk
Tabel 2.1. Jumlah penduduk DIY Hasil
Sensus Penduduk 2010

1.3 Batasan Variabel Penelitian
Batasan variabel penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Game Design Document yang dirancang
adalah game permainan tradisional angklek.
b. Pembuatan game permainan tradisional
angklek hanya sebatas pada prototipe game
angklek, dimana game yang dibuat tidak
diuji langsung kepada pengguna, tetapi
sebatas pada pengujian fungsionalitas game
dengan metode pengujian verifikasi,
validasi, eksplorasi.
c. Game dimainkan dengan mode single player
atau dimainkan secara individual atau
perseorangan pada platform personal
computer (PC), dengan menggunakan sistem
operasi Windows.
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Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY
Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun
2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa
dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak
1.737.506 jiwa dan perempuan sebanyak
1.777.256 jiwa. Dari tabel diatas, persebaran
penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun
2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman
yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar
31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk
terbanyak kedua yaitu kabupaten Bantul sebanyak
927.956 jiwa atau sebesar 26,40%, disusul oleh
kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga
dengan jumlah penduduk sebanyak 684.740 jiwa
atau sebesar 19,48%. Selanjutnya wilayah dengan
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota
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Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan
jumlah penduduk masing-masing sebanyak
394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 11,21
% dan 11,18 %.

2.2 Permainan Tradisional Angklek
Permainan tradisional angklek adalah
permainan dengan melompat pada bidang-bidang
datar yang digambar diatas tanah dengan
melempar gacu. Permainan ini dilaksanakan
menurut
keinginan
para
pemainnya.
(Dharmamulya,2005:145). Hal ini merujuk pada
pendapat Achroni (2012 : 53) yang menyebutkan
bahwa permainan tradisional angklek memiliki
manfaat memberikan kegembiraan pada anak,
menyehatkan fisik anak, melatih keseimbangan
tubuh (motorik kasar) anak, mengajarkan
kedisiplinan untuk mematuhi aturan permainan,
mengembangkan kemampuan bersosialisasi anak
karena dimainkan secara bersama-sama, dan
mengembangkan kecerdasan logika anak.

2.3 Serious game
Menurut buku Learning Online with Games,
Simulations and Virtual Worlds" karya Clark
Aldrich. Terdapat beberapa jenis game yang dapat
dimanfaatkan dalam pendidikan. Salah satunya
yaitu Serious Games : Serious game adalah suatu
konsep game dengan tujuan untuk kepentingan
trainning, advertising, simulasi, edukasi.

Komunitas Pojok Budaya Kampoeng Dolanan
Dusun Pandes.

3.2 Analisis dan Rancangan Sistem
3.2.1 Analysis Phase
3.2.1.1 Analisa Permasalahan
Pada
penyempitan
lahan
berdampak
pada
keberadaan
tradisional yang hampir punah.

kemudian
permainan

3.2.1.2 Analisa Karakteristik User
Karakteristik user berdasarkan pemaparan
yang dikemukakan oleh Dra. Sumintarsih tentang
melalui permainan anak disiapkan untuk menjadi
orang dewasa yang kreatif. Permainan tradisional
dapat menjadi sarana dalam mendidik anak-anak
dan remaja untuk mengembangkan ketrampilan
dan mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan
kognitif, motorik, emosi, bahasa, dan sosial.

3.2.1.3 Tujuan Pembelajaran
Melestarikan
kebudayaan
permainan
tradisional dalam bentuk modern berbasis digital
serious game. Mempertahankan nilai-nilai budaya
yang terkandung dalam permainan tradisional
angklek seperti interaksi sosial, gotong royong,
kedisiplinan.

3.2.1.4 Ide Game
2.4 Game Design Document
Menurut Adams, ernest (2010), game desain
dokumen adalah kumpulan dokumen-dokumen
yang
digunakan
game
designer
untuk
menginformasikan mengenai game yang didesain,
proses ini mengubah ide yang tadinya abstrak
menjadi rencana tertulis.

3.

Ide game ini adalah merancang game design
document serious game permainan tradisional
angklek Kabupaten Sleman Yogyakarta.

3.2.1.5 Platform Game
Platform game yang akan digunakan untuk
menjalankan game ini dibatasi pada hardware
platform PC/Laptop dan sistem operasi windows.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

3.2.2 Design Phase

Obyek penelitian berlokasi di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Instansi pengumpulan data
kebudayaan antara lain Dinas Kebudayaan
Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya,

3.2.2.1 Design Instruksional
Tujuan instruksional umum ; setelah
memainkan game ini user akan dapat
melestarikan kebudayaan permainan tradisional
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game angklek secara fun dan mengetahui aturan
permainan,
sehingga
termotivasi
untuk
mempraktekan secara manual di lapangan. Soft
skill
yang
diharapkan
yaitu
dapat
mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan
kognitif,
emosi,
kedisiplinan,
ketelitian,
kesabaran, ketangkasan on mouse klik.

3.2.2.2 Game Design Document
Game design Document terdiri atas game
overview, gameplay and mechanics, screen flow,
physical character, level, design artificial
intelligence (AI).
a. Game overview, melestarikan permainan
tradisional angklek ke dalam media digital
game bersifat fun.
b. Genre, seperti yang dijelaskan pada game
konsep maka Game Permainan Tradisional
Angklek ini bergenre serious game.
c. Target Audience, Target utama dari game
Permainan Tradisional Angklek ini adalah
anak-anak hingga remaja.
d. Look and Feel , agar lebih mudah
memainkannya game ini menggunakan
sudut
pandang
isomatrik
dengan
menempatkan kamera pada bagian atas
tampilan game,
e. Feature Set, fitur Game Permainan
Tradisional Angklek diantaranya : Scoring
board, tampilan pemilihan karakter,
tampilan pemilihan gacuk, pause (II), close
(X) game auto save dan cukup memulai
kembali pada lokasi terakhir dimainkan,
setting, grafik, setting, audio, point, load
game pada lokasi terakhir dimainkan, button
pemilihan karakter, button pemilihan gacuk.
f.
-

Game Play and Mechanic,
NPC (Non Playing Character)

Gambar 3.2. Playing Character
Tabel 3.3. Playing Character

g.

Mission/challenge/tantangan,
karakter
melompat, pemain diminta untuk menekan
tombol spasi keyboard tepat dengan akurasi
lemparan gacu permainan.
h. Reward, Bintang, reward permainan
tradisional angklek berupa sawah/omah.
Sawah/omah didapatkan ketika pemain
berhasil menyelesaikan lempar gacu di
seluruh kotak yang tersedia dipermainan
tradisional angklek.
i. Play flow , play flow atau cara bermain
sudah tercantum informasi di menu help.
Pemain dapat mengetahui cara bermain
untuk menyelesaikan permainan.
j. Screen Flow,

Gambar 3.1. Non Playing Character
Tabel 3.2. Non Playing Character
Gambar 3.3. Screen Flow
k. Artificial Intelligence (AI) Enemy AI
1) Waktu. Pada difficulty tertentu dengan
waktu yang sangat singkat dan tantangan
yang banyak tentu saja akan menjadi musuh
dari setiap pemain.
-
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2) Akurasi lemparan. Pengaturan jarak dan
sudut lempar gacu menggunakan on mouse
klik.
3) Keseimbangan karakter. Pemain diminta
menjaga keseimbangan karakter baik dalam
keseimbangan badan dalam berdiri satu kaki
dan pada saat melompat.
4) Karakter cerdas AI. Karakter cerdas
merupakan karakter yang dibuat otomatis
dalam bermain untuk mengalahkan karakter
pemain.
5) Kerumitan setiap level. Dalam permainan
tradisional angklek ini terdapat 3 level yang
masing-masing level memiliki tingkat
kerumitan, semakin tinggi level permainan
maka semakin tinggi tingkat kerumitan yang
ada.
l.
Friendly Character (NPC+Character
Tutorial)
Friendly Character dalam game permainan
tradisional angklek ini terdiri dari 2 character :
1) Bu Guru. Memberikan semangat kepada
anak didiknya yang sedang bermain
angklek. Bu Guru juga memberikan
penjelasan tentang tata cara bermain/tutorial.
2) Ayu.
Menyemangati
pemain
dan
memperingatkan pemain akan kesalahan
bermain.

Gambar 3.7. Setting Audio

Gambar 3.8. Sub Menu

Gambar 3.9. Pilih Karakter

3.2.3 Development Phase
3.2.3.1 Implementasi Art dan Code

Gambar 3.10. Pilih Gacu

Gambar3.4.Splash Screen

Gambar 3.11. GamePlay
3.2.3.2 Test (Verifikasi, Validasi, Eksplorasi)
Gambar 3.5. Main Menu

Verifikasi menjawab pertanyaan apakah
perangkat lunak dikembangkan sesuai dengan
yang direncanakan atau tidak (Tabel 3.4., Tabel
3.5., Tabel 3.6.). Validasi menjawab pertanyaan
apakah perangkat lunak berperilaku sesuai dengan
yang seharusnya atau tidak (Tabel 3.4.).
Eksplorasi
menjawab
pertanyaan apakah
perangkat lunak bersih dari kesalahan penulisan
kode atau tidak (Tabel 3.5.).

Gambar 3.6. Help
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Tabel 3.4. Pengujian Unit

a.

b.

c.

Penerapan perancangan GDD berbasis
permainan tradisional tersebut dapat
melestarikan permainan tradisional dengan
nilai-nilai budaya interaksi sosial, gotong
royong, kedisiplinan.
Perancangan game yang dibuat telah
memenuhi
lima
tahapan
model
pengembangan game Digital Game Based
Learning (DGBL-ID) yaitu analysis phase,
design phase, development phase, quality
assurance, implementation and evaluation.
Pengujian prototipe meliputi tiga fokus
utama verifikasi, validasi dan eksplorasi.
Dari hasil pengujian unit, semua unit yang
ada sesuai dengan apa yang direncanakan
dalam GDD hanya saja penulis kesulitan
dalam membangun karakter cerdas AI.
Semua sub sistem yang ada pada pengujian
Modul
berhasil
sesuai
apa
yang
direncanakan dan output yang dihasilkan
sesuai. Dari hasil Pengujian Fungsional,
kebutuhan akan user interface ada yang
tidak sesuai dengan rencana GDD yaitu Map
area dan membangun karakter cerdas AI
dikarenakan penulis memiliki keterbatasan
skill dan waktu dalam menyelesaikan
permainan game angklek.

Tabel 3.5. Pengujian Modul
4.2 Saran
a.

b.

c.

Melakukan implementasi langsung dari
prototipe game design document ini menjadi
game jadi atau sempurna.
Permainan dikembangkan lebih dalam
meliputi kombinasi bentuk angklek,
tampilan dibuat lebih menarik lagi, karakter
dibuat lebih sempurna.
Ada
suatu
upaya
mengembangkan
permainan tradisional yang lainnya selain
permainan tradisional angklek.

Tabel 3.6. Pengujian Fungsional

4.

Penutup

4.1 Kesimpulan
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