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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan dengan judul jurnal penelitian oleh penulis mengenai 

“Perancangan Game RPG Tentang Petualangan Gajah Mada Menggunakan 

RPG Maker MV” maka diperlukan penjelasan mengenai apa itu multimedia, game, 

game RPG, dan sejarah. 

 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadulu ini menjadi salah satu pedoman dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat untuk memperluas teori yang akan diguakan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa 

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENULIS 
METODE JUDUL RANGKUMAN HASIL 

1 

Sri Ngundi 

Wahyuni, 

Cia 

Andiyoko , 

2018 

GDLC 

(Game 

Development 

Life Cycle) 

Pembuatan Game 

Berbasis 

Pembelajaran 

Menggunakan 

RPG Maker 

Hasil dari penelitian ini adalah 

mengetahui bagaimana membangun 

Game RPG Maker berbasis kognitif 

bagi anak – anak. Dengan 

menggunakan 36 Responded 

didapatkan bahwa game Rise of 

The Zokai Clain menggunakan 

RPG Maker MV ini memiliki pesan 

moral yang baik. 

2 

Petrus 

Sokibi, I 

Ketut 

Widhi 

Adnyana , 

2018 

OOAD 

(Object 

Oriented 

Analysis and 

Design)  

Game Edukasi 

RPG Seal Breaker 

Menggunakan 

RPG Maker MV 

berbasis Android 

Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa game dapat dijadikan 

sebagai sarana belajar yang 

menarik untuk anak – anak. Pada 

game Seal Breaker ini digabungkan 

dengan edukasi dengan membahas 

soal – soal Ujian Nasional SMP. 

Hal tersebut bisa membuat anak – 

anak belajar sambil bermain, 

sehingga memberikan pengalaman 

belajar yang menyenangkan. 

3 

Wenda 

Novayani , 

2019 

GBL (Game 

Based 

Learning) 

Game Genre 

untuk Permainan 

Pembelajaran 

Sejarah 

Berdasarkan 

Kebutuhan 

Pedagogi dan 

Learning Content 

Hasil dari penelitian ini adalah 

genre game simulasi, strategy dan 

RPG sangat efektif digunakan 

untuk pembelajaran yang sulit 

disampaikan melalui buku atau oleh 

guru. Game RPG lebih dominan 

dalam segala aspek dan sangat 

cocok untuk pendekatan behavior 

dan humanis. 

4 

Nelly 

Indriani 

Widiastuti, 

Irwan 

Setiawan, 

2012 

Algoritma 

A* 

Membangun 

Game Edukasi 

Sejarah 

Walisongo 

Hasil dari penelitian ini adalah 

Game edukasi Sejarah Walisongo 

dapat menjadi alternatif 

pembelajaran sejarah walisongo 

yang sesuai dengan kurikulum SD 

dan juga membuat pengguna lebih 

tertarik dalam mempelajari  

mengenai Walisongo. 

5 Rio GDLC Implementasi Hasil dari penelitian ini adalah 
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Andriyat 

Krisdiawan, 

2018 

(Game 

Development 

Life Cycle), 

LCG (Linear 

Congruental 

Generator) 

Model 

Pengembangan 

Sistem GDLC dan 

Algoritma Linear 

Congruential 

Generator Pada 

Game Puzzle 

Metode LCG sangat efektif dalam 

pengacakan susunan puzzle dan 

juga mampu mengacak kotak 

dengan sangat bias, dan juga gdlc 

sangat cocok dalam model 

pengembangan sebuah game. 

6 

Fiqih Hana 

Saputri, 

Dian 

Pratiwi, 

2016 

RAD (Rapid 

Application 

Development

) 

Pembuatan Game 

RPG “Roro 

Jonggrang” 

dengan RPG 

Maker MV 

Hasil dari penelitian ini adalah agar 

masyarakat / pengguna dapat 

mengenal sejarah kebudayaan 

Indonesia salah satunya kisah 

terkenal di Pulau Jawa mengenai 

Roro Jonggrang. 

7 

Andri 

Suryadi, 

2017 

Greedy Best-

First, 

Algoritma 

A*, Model 

Waterfall 

Perancangan 

Aplikasi Game 

Edukasi 

Menggunakan 

Model Waterfall 

Hasil dari penelitian ini adalah 

game Ular Tangga ini dapat 

digunakan sebagai alat evaluasi, 

karena didalamnya terdapat 

beberapa soal yang digunakan 

untuk menguji kognitif pemakai. 
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2.1.2. Multimedia 

Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi 

banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan (perantara). Dalam pengertian lain, Multimedia adalah sarana 

komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi 

audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, 

dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. 

Manusia akan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam 

bentuk kombinasi antara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyimpulkan 

bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperolehnya 

dari mendengar sekaligus melihat. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa 

multimedia berfungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia  

menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang 

selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. 

Untuk Manfaatnya sendiri mengenai Multimedia yaitu sarana informasi 

umum, media pembelajaran, dan memajukan ilmu kesehatan. 

 

2.1.3. Game 

Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang didalamnya terdapat 

peraturan, play dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem dimana pemain 

terlibat dalam konflik buatan, disini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik 

dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan, dalam permainan terdapat 

peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan 

permainan.  

Game bertujuan untuk menghibur, biasanya game banyak disukai oleh anak 

– anak hingga orang dewasa. Games sebenarnya penting untuk perkembangan otak, 

untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih untuk memecahkan masalah dengan 

tepat dan cepat karena dalam game terdapat berbagai konflik atau masalah yang 

menuntut kita untuk menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Tetapi game juga 

bisa merugikan karena apabila kita sudah kecanduan game kita akan lupa waktu dan 

akan mengganggu kegiatan atau aktifitas yang sedang kita lakukan. 

 

2.1.4. Game RPG 

Permainan bermain peran (bahasa inggris: role-playing game atau disingkat 

RPG) adalah adalah sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran 

karakter dalam latar fiksi. Pemain bertanggung jawab untuk memerankan peran ini 

dalam sebuah narasi, baik dengan melakukan akting, melalui proses pengambilan 

keputusan yang terstruktur, atau pengembangan karakter. Tindakan yang diambil 

saat memerankan peran dapat dikatakan benar atau salah tergantung pada sistem 
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aturan dan pedoman yang formal. Berikut merupakat dampak positif dari game RPG 

yaitu : 

 

 Game RPG dapat membawa pemain kedalam storyline yang dapat membuat 

pemain membayangkan kedalam jalan cerita permainan sehingga dapat 

membantu pemain untuk berimajinasi mengenai game tersebut. 

 Didalam Game RPG biasanya terselip pesan bagi pemain, contohnya game 

suikoden series, dimana pada permainan tersebut mengajarkan pemain 

mengenai arti dari kerjasama dalam meraih kemenangan yang mana pemain 

harus merekrut orang - orang sebanyak mungkin yang ada pada game 

tersebut. 

 Game bergenre RPG ini juga cocok sebagai sarana edukasi, karena pada 

setiap game bergenre ini kita diajak untuk berpikir untuk menemukan jalan 

keluar dari puzzle-puzzle yang disuguhkan. 

 Story line pada masing-masing game sangat unik yang membuat kita 

menjadi penasaran apabila kita tidak bisa memecahkan misteri yang ada. 

Bahkan ada jalan cerita yang mungkin sama dengan pengalaman kita dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Berikut merupakat dampak negatif dari game RPG yaitu : 

 

 Pada game RPG biasanya menghabiskan waktu banyak saat memainkannya, 

karena biasanya pada genre ini memiliki storyline yang panjang. Maka 

karena itu pemain harus bisa memanajement waktu dalam memainkan game 

dengan genre ini. Jika tidak maka akan mengganggu aktifitas keseharian 

contohnya saat pemain akan belajar, pemain merasa malas dan lelah karena 

seharian penuh bermain game. 

 Untuk pemain yang tidak bisa terlepas dari video game apalagi jika bermain 

genre yang diminatinya akan tidak mempedulikan aktivitas penting lainnya 

hingga mendapatkan sesuatu yang diinginkannya pada permainan tersebut. 

 Game RPG dapat mengganggu pemikiran pemain game tersebut. Contohnya 

semakin pemain terlarut dan penasaran pada storyline pada game tersebut 

maka pemain tersebut akan memikirkan mengenai apa yang terjadi pada 

storyline selanjutnya sehingga konsentrasi saat bekerja atau belajar akan 

menjadi berkurang dan tidak fokus. 

 

2.1.5. Sejarah 

Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu Shajarah – Syajaratun 

yang artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar, di Indonesia sejarah yang berarti 

asal-usul, silsilah, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon dengan 

ranting, cabang, serta daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah 
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bermakna sebagai pertumbuhan ataupun perkembangan dari pohon, dimana sejarah 

adalah sebagai akarnya. Berikutadalah manfaat dari belajar sejarah yaitu : 

 

 Mengetahui Peristiwa di Masa Lampau, 

 Manfaat Edukatif dan Pembelajaran, 

 Sebagai Sumber Inspirasi, 

 Manfaat Instruktif, 

 Sebagai Sarana Rekreasi, 

 Sejarah Sebagai Keprofesian, 

 Memperluas Wawasan dan Pikiran. 

 

2.1.6. Metode GDLC 

Metode pengembangan Game Development Life Cycle (GDLC) terdiri dari 

beberapa tahapan secara sistematis dengan 6 fase utama yaitu Inisialisasi, Pra-

Produksi, Produksi, Testing (Pengujian), Rilis versi Beta dan Rilis versi lengkap. 

 

 
Sumber : https://bit.ly/353ckHB 

Gambar 2.2 Model GDLC 

 

Tahapan – tapahan yang harus dilakukan dalam GDLC yaitu : 

a) Inititaion : Titik inisiasi proyek game development. Awal dari game 

development adalah memulai dari ide game. 

b) Pre-production : Tahap yang vital sebelum proses production dimulai, 

karena pada tahap ini dilakukan perancangan game, dan rencana produksi 

game. 

c) Testing : Pengujian terhadap prototype build. Pengujian ini dilakukan oleh 

internal developer team untuk melakukan usability test dan functionality test. 

d) Beta : Menguji keberterimaan game dan untuk mendeteksi berbagai error 

dan keluhan yang dilemparkan oleh third party tester. 

e) Release : Proses dimana game yang sudah selesai dibuat dan lulus beta 

testing menandakan game tersebut siap untuk dirilis ke publik. 
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2.2. Perangkat Lunak Yang Digunakan 

RPG Maker MV 

 

 
 

Seperti yang dikatakan, RPG Maker adalah game engine untuk membuat role-

playing video game. Dengan “tileset” based map editor, scripting language yang 

sederhana, dan battle editor, RPG Maker merupakan salah satu game engine 

termudah, dan awal pembelajaran yang bagus bagi para developer pemula yang ingin 

membuat game RPG. Di dalam nya juga sudah tersedia character sprites dan 

premade tilesets untuk mempermudah pembelajaran game engine ini. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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