
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Dalam perkembangan saat ini, remaja dalam rentang usia 13 tahun hingga 

18 tahun mempelajari sejarah Indonesia baik melalui buku pelajaran sekolah 

maupun media elektronik. Di sekolah, para remaja mempelajari sejarah seperti 

peristiwa perjuangan pada masa penjajahan Belanda, Bandung lautan api, dan 

kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa remaja 

pada masa ini kurang memperhatikan dan menghargai sejarah Indonesia. 

Berbagai situs sejarah seperti monumen banceuy dan tugu tentara semakin 

terlupakan dengan tidak terawatnya situs sejarah tersebut.  

 Tidak terawatnya situs bersejarah memperlihatkan kurangnya kesadaran 

masyarakat akan menghargai peninggalan sejarah di kota Bandung. Selain itu 

khususnya para remaja, dan lagi mereka bahkan kurang mengetahui seperti 

peninggalan-peninggalan sejarah Ir. Soekarno yang terdapat pada berbagai 

situs sejarah di kota Bandung seperti monumen banceuy dan gedung Indonesia 

menggugat. 

 Beberapa sekolah swasta dan sekolah negeri di kota Bandung memiliki 

mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah masing-masing. Akan tetapi 

ketika dilakukan survey pada beberapa sekolah swasta seperti SMA St. 

Aloysius, SMP BPK Penabur, dan SMP Bina Bakti, dan SMAN 2, para murid 

memberikan keterangan bahwa mereka kurang mengetahui tentang situs 

bersejarah di kota Bandung. Hal ini merupakan salah satu pernyataan bahwa 

remaja pada saat ini memang kurang mengetahui dan menghargai sejarah 

mengenai masa perjuangan kemerdekaan di kota Bandung sendiri.  

 Penulis mengambil permasalahan diatas dan diteliti juga karena banyaknya 

remaja yang tidak mengetahui sejarah, khususnya permasalahan yang akan 

dibahas yaitu sejarah jejak perjuangan kemerdekaan di kota Bandung. 

Permasalahan yang akan dibahas tersebut berpotensi terhadap hilangnya 
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identitas sejarah khas kota Bandung karena para remaja saat ini tidak akrab 

dengan sejarah perjuangan di kota Bandung.   

 Sosialisasi pengenalan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan di kota 

Bandung perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan besarnya pengabdian para 

pejuang kemerdekaan seperti Ir.Soekarno, Muhammad Ramdan dan 

Muhammad Toha pada perjuangan kemerdekaan Indonesia di kota Bandung. 

Akan tetapi dengan kurangnya pengetahuan terhadap masa perjuangan 

kemerdekaan di kota Bandung, tentu remaja juga menjadi kurang menghargai 

jejak perjuangan para pahlawan yang ada di kota Bandung.  

 Sementara disisi lain, terdapat banyak monumen, bangunan, tugu, serta 

situs-situs bersejarah lainnya yang berkaitan erat dengan jejak perjuangan 

kemerdekaan di kota Bandung. Beberapa bangunan di kota Bandung bahkan 

merupakan bangunan bersejarah yang dibangun langsung oleh Ir.Soekarno. 

Akan tetapi, meskipun begitu banyak situs sejarah yang ada, kurangnya 

kesadaran akan pentingnya situs-situs sejarah tersebut membuatnya tersingkir 

dari kehidupan modern. Salah satu contoh nyata adalah sebuah masjid yang 

didirikan pada tahun 1935 dengan menara bergaya Timur Tengah yang 

terletak di Jl. Perintis kemerdekaan tepat dibawah Viaduct, akan tetapi 

kemudian dihancurkan dan saat ini menjadi kantor sebuah organisasi 

masyarakat. 

 Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak 

peninggalan jejak sejarah di kota Bandung yang berkaitan langsung dengan 

para pahlawan dan masih berdiri hingga saat ini. Contohnya adalah Techniche 

Hoogeschool atau yang saat ini disebut Institut Teknologi Bandung (ITB) 

merupakan tempat dimana Ir.Soekarno menimba ilmu dan mendapatkan 

gelarnya. Kemudian beberapa situs sejarah lainnya seperti penjara Banceuy 

yang saat ini telah menjadi pertokoan namun masih tersisa monumen yang 

disebut monumen Banceuy. Grand Hotel Preanger, Gedung Indonesia 

Menggugat, Penjara Sukamiskin, Gerbang Malabar, Masjid Agung dengan 

kubah “Bawang”, Bangunan kembar di Jl. Gatotsubroto, Gedung Gabungan 

Koperasi Republik Indonesia, Museum Inggit Garnasih, dan rumah tinggal 

yang berada di berbagai sudut kota Bandung. 
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 Diharapkan setelah masalah ini diteliti dan dipecahkan, maka masyarakat 

akan sadar bahwa sejarah dan situs bersejarah merupakan identitas lokal kota 

Bandung yang sangat penting untuk dipertahankan, dihormati, dan dihargai. 

Jika perancangan game edukatif  mengangkat sejarah kota Bandung pada 

masa perjuangan kemerdekaan tidak dengan segera dicarikan jalan keluarnya, 

maka mungkin saja identitas sejarah akan hilang ditelan waktu dan generasi 

muda kehilangan identitas sejarah dari tanah kelahirannya, yaitu kota 

Bandung. Oleh karena itu penelitian tentang perancangan game edukatif  

mengangkat sejarah kota Bandung pada masa perjuangan kemerdekaan mutlak 

dilakukan. 

 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan 

dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan ditelaah 

dalam penelitian dan ruang lingkup atau aspek-aspek yang akan diteliti. 

 

1.2.1 Identifikasi masalah 

 Sesuai dengan fenomena dan cuplikan data yang telah dijelaskan 

diatas, dalam latar belakang, masalah berikut ini akan dipaparkan 

permasalahan yang diperoleh atau yang diidentifikasikan, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Pada saat ini remaja kurang mengetahui dan menghargai sejarah 

jejak perjuangan kemerdekaan yang terdapat di kota Bandung 

sebagai identitas lokal yang sudah seharusnya dihormati dan 

dihargai. 

2) Remaja sebagai generasi mudaa di kota Bandung saat ini tidak lagi 

akrab dengan sejarah-sejarah kota Bandung sendiri seperti pada 

masa perjuangan kemerdekaan sebagai kota kelahiran mereka.  

3) Monumen dan bangunan yang menjadi sebuah peringatan sebuah 

sejarah tidak terawat dan diabaikan begitu saja, tidak adanya 

petunjuk maupun keterangan sejarah mengenai situs bersejarah 
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tersebut, hal ini membuat masyarakat serta generasi muda sebagai 

generasi penerus bangsa kurang mengetahui dan menghormati 

sejarah yang telah terkandung di dalamnya. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah Ruang Lingkup Kajian 

 Sesuai dengan identifikasi serta ruang lingkup kajian pembahasan masalah 

yang telah dipaparkan di atas, berikut ini akan dirumuskan pokok-pokok 

persoalan yang akan dibahas, dianalisis, dan dipecahkan dalam penelitian ini 

sehingga dapat dijadikan kerangka pikir atau tolok ukur, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya 

menarik minat remaja terhadap sejarah kota Bandung pada masa 

kemerdekaan agar dihargai serta dihormati? 

2) Desain seperti apakah yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi 

pada generasi muda secara menarik, sekaligus menyenangkan agar 

remaja sebagai generasi muda akrab dengan sejarah kota Bandung 

pada masa perjuangan kemerdekaan? 

3)  Bagaimana cara merancang desain edukatif dan interaktif  bagi 

remaja sebagai generasi muda penerus bangsa untuk mengangkat 

sejarah kota Bandung pada masa perjuangan kemerdekaan dengan 

cara yang tepat dan efektif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah di atas berikut ini akan dikemukakan garis besar hasil yang ingin 

diperoleh setelah masalah dibahas, diselidiki, dan dipecahkan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menjabarkan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam 

upaya mengangkat sejarah kota Bandung pada masa perjuangan 

kemerdekaan dan mempertahankan kelestariannya. 
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2) Mendeskripsikan desain yang perlu diciptakan bagi remaja sebagai 

generasi muda dalam upaya untuk mengangkat sejarah kota Bandung 

pada masa perjuangan kemerdekaan. 

3) Merancang desain edukatif dan interaktif bagi remaja dalam 

mengangkat sejarah kota Bandung pada masa perjuangan 

kemerdekaan, dan menerapkan penyampaian desain pada remaja 

dengan tepat, sehingga dapat terkomunikasikan secara optimal. 

 

1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan suatu penelitian atau penyusunan suatu makalah 

akademik dan literatur atau dapat disebut juga sebagai bahan bacaan maupun 

melalui penelitian dan pengamatan langsung di pelaksanaan sebuah karya 

desain, diperlukan data yang memadai sebagai dasar pemikiran dan arahan 

konsep. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui literature maupun 

penelitian dan pengamatan lapangan. 

 Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu berupa hasil observasi 

dan pengamatan dari lapangan yang dilakukan dengan hati-hati, dan 

menyeluruh. Selain itu data juga termasuk hasil wawancara yang dilakukan 

secara terstruktur. Wawancara dilakukan pada beberapa pakar yang peduli 

terhadap monumen, gedung bersejarah, serta berbagai situs bersejarah lainnya 

mengenai sejarah Kota Bandung pada masa perjuangan kemerdekaan. 

Sebelum kegiatan wawancara dilakukan, peneliti sudah mempersiapkan daftar 

pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara yang memiliki validitas 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi, daftar pertanyaan 

tersebut bukanlah merupakan pedoman yang kaku, jika ada informasi dari 

narasumber yang menarik, pertanyaan dapat dikembangkan. 

Selain itu terdapat pula data berupa jawaban hasil kuesioner yang 

dilakukan terhadap masyarakat. Peneliti mendistribusikan daftar pertanyaan 

tertulis pada responden, dengan pemilihan hasil responden kepada responden 

berusia 13 sampai 18 tahun, berjenis kelamin pria dan wanita, berstatus belum 

berkeluarga dan berasal dari kota Bandung. Data penunjang lain yang cukup 
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dapat dipertimbangkan untuk digunakan ialah bahan bacaan yang berasal dari 

jaringan internet. 

 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa buku yang berjudul 

ANALISIS PATUNG MONUMEN PERJUANGAN DI KOTA BANDUNG, 

DIBAWAH BENDERA REVOLUSI, DESAIN KOMUNIKSI VISUAL 

TERPADU, dan GRAPHIC DESIGN THEORY- READINGS FROM THE FEILD, 

THE ART OF GAME DESIGN, dan LEVEL UP!. Selain beberapa buku yang 

digunakan diatas, terdapat juga beberapa media cetak nasional, yaitu surat kabar 

Pikiran Rakyat sebagai salah satusumber data. Beberapa artikel seperti pada 

senin, 7 November 2011 dengan judul Nasionalisme Pupus dan Membongkar 

Paradoks Nasionalisme.  

 

1.5 Skema Perancangan  

 Dalam penelitian ini prosedural atau tahap-tahap yang dilakukan mulai 

dari awal penelitian sampai dengan ditemukannya temuan ilmiah berupa 

perancangan hasil karya yang kronologis, sistemis, terurut, runtun dan 

berkesinambungan. Akan dikemukakan dalam bagan/ skema/ alur proses/ 

pemetaan di bawah ini.Dengan diterapkannya pola sosialisasi kebudayaan 

terhadap masyarakat khususnya anak-anak, maka mekanisme perencanaan 

dari bawah yang selama ini dilaksanakan perlu dimodifikasi dan diadakan 

penyesuaian seperlunya. Modifikasi dan penyesuaian dimaksud hanya bersifat 

instrumental yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakat, 

sedangkan secara substansial pola sosialisasi tersebut masih relevan dan 

sinkron dengan mekanisme perencanaan sosialisasi yang selama ini 

dilaksanakan.  

 Pada prinsipnya mekanisme perencanaan pola sosialisasi ini lebih 

menekankan pada peran aktif masyarakat dalam penentuan skala prioritas 

berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan teknis manajerial masyarakat 

serta kemampuan pendanaannya. Adapun proses penyusunan dan pengusulan 

rencana program/proyek adalah dilakukan dengan dua tahapan yaitu, tahap 

sosialisasi dan tahap perencanaan sebagai berikut  
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Analisa: 
-  Remaja di kota Bandung kurang 

mengenal berbagai situs sejarah kota 
Bandung sendiri. 

-  kurang dihargainya situs sejarah seperti 
monumen Banceuy dan tugu remaja. 

Survey: 
-  Kepada remaja usia 13-18 tahun 
tentang pengetahuannya mengenai 
sejarah kota Bandung pada masa 
perjuangan kemerdekaan. 
-  Kepada generasi muda usia 19-27 
yang juga berperan dalam peletarian 
sejarah kota Bandung 

Riset: 
- Berbagai penelitian terhadap tidak 
tertariknya remaja pada sejarah kota 
Bandung dari berbagai artikel. 

- Informasi dari berbagai media cetak 
dan elektronik tentang sejarah kota 
Bandung pada masa perjuangan 
kemerdekaan seperti misalnya yang 
dilakukan oleh Ir. Soekarno, Moh. Toha 
dan Moh. Ramdan . 

IDE: 
Perancang desain edukatif dan 

interaktif sejarah Bandung 
untuk remaja. 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Teknik Penelitian: 
 - Observasi : Monumen Banceuy, 

Gedung Indonesia menggugat, Penjara 
Sukamiskin, tugu Moh. Toha 

-  Kuesioner : - Kepada 150 responden 
dari         remaja usia 13-18 tahun. 

      - Kepada 50 responden 
        dari generasi muda usia 

       19-27 tahun. 
-  StudiPustaka : Koran, buku, internet. 

TeoriPenunjang: 
Promosi, Teori Promosi, Perkembangan 

Remaja, Desain Komunikasi Visual, 
Logo, Gaya Hidup, Layout, Kreativitas. 

FAKTA: 
-  Sejarah perjuangan kemerdekaan 

di kota Bandung kurang akrab 
dengan remaja, sehingga remaja 
kurang memahami serta 
menghargai berbagai situs sejarah 
di kota Bandung. 

- Remaja  masa kini cenderung 
lebih suka mengisi waktu luang 
dengan bermain video game atau 
“bersosialisasi”  melalui media  
jejaring sosial. 

 

MASALAH: 
MENJADIKAN GAME EDUKATIF SEBAGAI 

ALTERNATIF PENDIDIKAN SEJARAH KOTA 
BANDUNG TENTANG PERJUANGAN PADA 

MASA KEMERDEKAAN 
 

Strategi 
 

- Web 
- Iklan Digital 
- Iklan majalah 
- Poster (Cetak & Digital) 
- Gimmick 
- Merchandise 
- Stand 

Strategi Kreatif 

Target Audience: 
WNI  usia 13-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan di 
kota Bandung. Tingkat pendidikan SMP dengan golongan 

eknomi B-A. Memiliki keluarga yang terbuka dan mendukung 
hobi dan kegiatan positif yang bermanfaat untuk remaja. 

Game yang dirancang 
menjadi sebuah permainan 

edukatif dan interaktif, 
dengan menggunakan  

media digital. 
 

Gaya ilustrasi menggunakan 
campuran karikatur dan gaya 

manga agar terkesan lebih 
akrab bagi target audiens. 

MetodePenelitian: 
Analisis  

Deskripsi 
Penelitian Sejarah 

Survey 
 

TUJUAN: Membuat remaja kota Bandung akrab dengan sejarah yang ada 
di kota Bandung tentang perjuangan pada masa kemerdekaan seperti 
misalnya perjuangan Ir.Soekarno, Moh. Toha dan Moh. Ramdan.  
PESAN: Memperlihatkan bahwa game tidak selalu memberikan 
pengaruh buruk untuk remaja. 

Strategi Media 

LatarBelakangMasalah: 
Berbagai monumen, tugu, serta bangunan bersejarah mengenai masa perjuangan kemerdekaan di kota Bandung terlihat 
tidak terawat. Tidak terawatnya situs bersejarah tersebut memperlihatkan bahwa sejarah yang terkandung dalam situs 
bersejarah tersebut kurang diketahui masyarakat dan kurang dihargai. Remaja sebagai generasi muda penerus bangsa 

seharusnya dapat memperbaiki keadaan ini jika mereka akrab dengan sejarah-sejarah kota Bandung.  
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