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KATA PENGANTAR 

 

  Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya penulis dapat menyelesaikan 

proyek akhir dengan maksimal. Walaupun dalam pengerjaan proyek akhir ini penulis menemui berbagai 

macam kendala, akan tetapi semua itu dapat teratasi berkat dukungan dari berbagai macam pihak mulai 

dari narasumber, dosen- dosen, teman- teman mahasiswa desain komunikasi visual dan orang- orang 

sekitar penulis yang telah memberikan informasi mengenai segala bentuk sejarah Kota Semarang.  

 Pada dasarnya proyek ini diawali dari keinginan penulis untuk dapat mengenalkan pembelajaran 

sejarah di Indonesia yang masih rendah, anak- anak pada jaman sekarang menganggap sejarah sebagai 

suatu pembelajaran yang membosankan, tidak modern, dan kuno. Maka dari itulah diperlukan 

pendekatan sejarah sebagai sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak terlihat kuno, maka 

daripada itu dibuatlah buku interaktif, sebagai salah satu alternatif dalam pembelajara sejarah. 

Pengambilan tema dari pembelajaran sejarah difokuskan pada Kota Semarang, agar nantinya bisa 

mendapatkan manfaat yakni nilai nasionalisme.  

 Dalam pembuatan proyek akhir ini penulis mendapatkan proses perancangan konsep yang 

menjadikan perancangan menjadi lebih matang dan sesuai dengan tujuan pembuatan berkat dari  

bimbingan dosesn- dosen. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak- banyak terima kasih kepada 

Dosen Pembimbing Ir. Robert Rianto Widjaja MT yang telah memberikan informasi, masukan mengenai 

materi pembelajaran sejarah, ide- ide dan banyak sekali jasa- jasa yang telah diberikan dalam pembuatan 

proyek akhir ini. Selain itu juga penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen – 

dosen yang medukung juga: Pak Bayu, Pak Dicky, Pak Gandhi, Pak Sumbo, Bu Nanik, Bu Natalie, dan 

lain- lain. Secara khusus penulis juga berterima kasih kepada Bu Mustika yang telah memberikan data- 

data mengenai sejarah di Kota Semarang. Selain itu juga mengucapkan terima kasih sebanyak- banyak 

kepada orang terdekat yang telah membantu baik dalam informasi maupun, akumodasi.  

 Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan pada proyek akhir yang telah dibuat, namun 

penulis tetap berharap dalam pembuatan proyek akhir dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan 

pembaca lainnya sebagai bentuk inspirasi. Selain itu juga pemberian inspirasi juga pada pihak – pihak 

yang berperan dalam pendidikan di Indonesia untuk membanru memberikan dalam pembelajaran sejarah 

yang baik. Pada intinya pembuatan buku interaktif berlatarbelakang sejarah Kota Semarang adalah salah 

satu alat untuk dapat mengedukasi dalam bidang psikologis dan yang terpenting adalah sejarah. Sekian 

dan Terima Kasih 
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ABSTRAK

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah, hal ini terlihat dari penemuan benda- benda 

bersejarah yang banyak ditemukan di Indonesia, mulai dari keris, kemudian prasasti - prasasti 

peninggalan kerajaan - kerajaan di Indonesia hingga cerita - cerita bersejarah. Namun kekayaan sejarah 

yang dimiliki oleh Indonesia akan menjadi terbengkalai jika generasi penerus (dalam hal ini anak – anak) 

tidak melestarikannya. Banyak cerita sejarah di Indonesia salah satunya sejarah dari Kota Semarang, 

yang memiliki nilai nasionalisme yang nantinya dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari - hari. 

 Penerapan yang dilakukan agar pembelajaran sejarah Kota Semarang yang mengandung nilai – 

nilai nasionalisme sesuai dengan target sasaran yang dituju, maka perlu dilakukan pendekatan – 

pendekatan terhadap target sasaran. Maka dari itu dengan adanya dukungan dari data – data yang akurat 

mengenai pendekatan melalui media interaktif, macam – macam media interaktif sehingga dapat 

menentukan media interaktif yang tepat dan sesuai dengan target sasaran. Data yang diambil melalui 

metode wawancara dengan Pemerintah Kota Semarang, serta data kualitatif dari media pustaka yang 

disesuaikan dengan target sasaran. 

 Melalui pendekatan media interaktif dalam berupa buku yang dikemas lebih modern dan menarik 

maka terbentuklah sebuah media edukasi yang sesuai dengan target sasaran. Dalam hal ini perancangan 

terdiri dari perancangan pembuatan media interaktif dan edukatif berupa buku interaktif dan bagaimana 

menanamkan nilai – nilai yang terkandung dalam pembelajaran sejarah Kota Semarang terhadap target 

sasaran serta juga mengangkat potensi nilai – nilai sejarah yang dimiliki Kota Semarang. Sedangkan 

pada tahap selanjutnya bagaimana cara memperkenalkan buku interaktif permainan ini kepada 

masyarakat sehingga nantinya dapat membentuk image terhadap buku interaktif tersebut. 

 Perancangan ini bertujuan untuk mengemas media interaktif dalam hal pembelajaran sejarah yang 

mengandung nilai nasionalisme agar nantinya dapat ditanamkan dengan tepat. Jika nantinya perancangan 

ini dapat direalisasikan dan disempurnakan sesuai dengan yang ada dalam perancangan, maka dapat 

menjadikan salah satu jenis media interaktif yang dapat memberikan edukasi dan meningkatkan rasa 

nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi penerus Bangsa Indonesia.  

Kata kunci: Pembelajaran sejarah, Buku interaktif, dan Nasionalisme 

  Indonesia is the rich country in history, it is evident from the discovery of historic objects that 

are found in Indonesia, ranging from a dagger, then the inscriptions kingdoms in Indonesia and the 

historical story. But the wealth of history that Indonesia would be abandoned if the next generation (in 

this case childrens) do not preserve it. Many stories in the history in Indonesia one of the history of 

Semarang city, which has a value of nationalism that can later be incorporated into daily life. 

 The implementation is done in order to study the history of Semarang that contains the values of 

nationalism in accordance with the intended target, it is necessary to approachs to the target. Thus with 

the support of the accurate data regarding the approach through interactive media, kind of interactive 

media that can determine the interactive media appropriate to the target. The data captured through 

interviews with the Government of the city, as well as qualitative data from a media library that is 

tailored to the target. 

 Through interactive media approach in the form of a book which packed more modern and 

attractive then formed a medium of education in accordance with the target. In this case the design 

consists of designing interactive media creation and educative form of interactive books and how to 

instill values contained in the teaching of history Semarang against the target and also raise the potential 

values that is owned by Semarang's history. Whereas in the later stages how to introduce interactive 

books this game to the public so that they can form images on the interactive book. 

 The design is intended for interactive media pack in terms of learning the history that contains the 

value of nationalism that can later be implanted properly. If this design will be realized and refined as it 

is in the design, it can make one type of interactive media that can provide education and increase the 

sense of nationalism and patriotism in Indonesia's next generation.  

Keywords: Learning history, interactive books, and Nationalism 

 

 

 


