
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa 

yang benar – benar terjadi pada masa lampau atau asal usul (keturunan) silsilah, 

terutama bagi raja – raja yang memerintah. Istilah ini mencangkup kosmik, geologi, 

dan sejarah makhluk hidup, tetapi sering kali secara umum diartikan sebagai sejarah 

manusia. Sejarah juga dapat mengacu pada bidang akademis yang menggunakan 

narasi untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa masa lalu, dan secara 

objektif menentukan pola sebab dan akibat yang menentukan mereka. 

Salah satu sejarah yang terkenal di Indonesia yaitu Sejarah Kerajaan Majapahit. 

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddah terakhir yang menguasai 

Nusatara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan 

tersebut memiliki salah satu mahapatih yang sangat terkenal pada masa kejayaan 

Kerajaan tersebut yaitu Gajah Mada. Gajah Mada merupakan tokoh yang sangat 

berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit yang mana menjabat sebagai Panglima 

Perang sampai menjadi Mahapatih (Menteri Besar) lalu menjadi Amangkubhumi 

(Perdana Menteri) yang mana mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaannya. 

Oleh karena itu penulis membuat Perancangan Game RPG Tentang 

Petualangan Gajah Mada Menggunakan RPG Maker MV, dimana yang 

diharapkan bagi penulis agar pengguna mengetahui sejarah dari banyak hal didunia 

ini yang mulai terlupakan. Meskipun terlihat sepele, sejarah tidak boleh dilupakan 

karena semua berawal dari hal yang kecil dan dapat membuat perubahan yang besar. 

Game ini akan menggunakan Bahasa Indonesia dimana dapat menambah wawasan 

yang luas dan juga dapat mempermudah pemain dalam memahami konsep 

permainan game RPG.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara 

lain: 

 

1. Bagaimana merancang game RPG dengan bertema sejarah yang menarik dan 

bermanfaat bagi generasi muda ? 

2. Bagaimana menentukan alur cerita game RPG yang bertema sejarah 

berdasarkan sumber yang ada ? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sejarah kedalam game RPG agar 

menjadi menarik dan bermanfaat bagi generasi muda ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, yaitu 

tentang Perancangan Game RPG Tentang Petualangan Gajah Mada 

Menggunakan RPG Maker MV, maka penulis membatasi masalah yang dibahas 

pada Rumusan Masalah yaitu : 

 

1. Pada game ini hanya bisa menampilkan ukuran layar 1280x768 pixels. 

2. Pada game ini hanya bisa dimainkan oleh satu orang. 

3. Game ini hanya bisa dimainkan di komputer saja. 

4. Cerita yang digunakan pada game ini belum lengkap. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Perancangan Game RPG Tentang 

Petualangan Gajah Mada Menggunakan RPG Maker MV. Tujuan khusus 

didalam Perancangan Game RPG Tentang Petualangan Gajah Mada 

Menggunakan RPG Maker MV adalah sebagai berikut : 

 

1. Memahami tentang game RPG. 

2. Memahami perancangan game RPG yang menarik dan bermanfaat bagi generasi 

muda. 

3. Memahami cara mengimplementasikan game RPG yang menarik dan 

bermanfaat bagi generasi muda. 

4. Memahami model permainan RPG yang disukai oleh generasi muda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pembuatan Perancangan Game RPG Tentang Petualangan Gajah 

Mada Menggunakan RPG Maker MV  ini  diharapkan dapat membantu pengguna 

mengetahui sejarah dari banyak hal didunia ini yang mulai terlupakan, terutama 

mengenai kisah Gajah Mada. 
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