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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Merokok sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini, kebiasaan merokok ini terjadi di 

banyak kalangan dari anak kecil sampai dewasa bahkan lanjut usia. Di Indonesia merokok 

adalah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa penyakit seperti: penyakit jantung, 

stroke kanker paru-paru, dan lain-lain bahkan merokok dapat menyebabkan kematian [2]. 

Kebiasaan merokok di negara-negara maju sekarang ini semakin menurun, namun 

sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang cenderung meningkat. Menurut 

penelitian, di Indonesia ini jumlah orang yang merokok terutama pada remaja cenderung 

meningkat. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 yang berintegrasi dengan 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1995 mendapatkan hasil bahwa kebanyakan 

orang mulai merokok pada umur 15 sampai 20 tahun [2]. Merokok merupakan salah satu 

tindakan atau kebiasaan yang sangat sering di temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Gaya hidup ini sangat berpengaruh bagi kesehatan perokoknya bahkan dapat menyebabkan 

perokok pasif (orang yang tidak merokok) menderita penyakit juga yang di timbulkan oleh 

orang yang merokok di sekitarnya. Rokok merupakan salah satu penyebab kematian utama 

di dunia dan merupakan satu-satunya produk legal yang membunuh seperti hingga setengah 

penggunannya.  

 Dalam Survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2007 menyebutkan 

bahwa dalam setiap jam sekitar 46 orang meninggal dunia karena penyakit yang di sebutkan 

dengan merokok di Indonesia [3]. Merokok sedikitnya dapat menyebabkan 30 jenis penyakit 

yang dapat menjangkit manusia, Penyakit yang di timbulkan tergantung dari banyak 

sedikitnya kadar zat berbahaya yang terkandung, dan lama tidaknya seseorang dalam 

merokok. Semakin dini seseorang dalam mulai merokok, maka makin besar pula resiko yang 

akan di timbulkan saat tua nanti. Dalam rokok sendiri mengandung sekitar 7000 jenis zat 

kimia, dan sekitar 200 jenis di antaranya bersifat karsinogen, dimana zat tersebut dapat 

memicu terjadinya beberapa penyakit seperti: kanker, stroke, menopause dini, kanker mulut 

kanker ginjal, kemandulan dan impotensi [3]. Saat ini perilaku merokok di usia remaja 

semakin lama semakin meningkat sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya, dan sering 

mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan nikotin. Nikotin dapat meredakan 
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kecemasan bagi penggunanya [4]. Pengaruh nikotin ini dapat membuat perokok menjadi 

pecandu atau selalu bergantung pada rokok. Perilaku merokok ini lebih banyak di temukan 

oleh orang yang mengalami stress dari data yang di dapat menyatakan perokok yang 

mengalami stress lebih susah untuk berhenti merokok [4]. Dalam penelitian di Jakarta 

menunjukan hasil 64,8 persen pria dan wanita adalah perokok di atas umur 13 tahun. Dan 

pada tahun 2000 yang di keluarkan oleh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) dari 2074 

responden pelajar di Indonesia ber umur 15 sampai 20 tahun, 43,9 persen dimana 63 

persennya pria mengaku bahwa mereka pernah merokok [4].  

 

Gambar 1.1 Diagram pre test no.9 

  

 Di dapat hasil survei kepada responden sebanyak 21,3 persen anak-anak dan remaja 

bermain game sehari dua kali, dan sebanyak 25,5 persen bermain game satu hari sekali. 

Menjelaskan paling tidak remaja dan anak-anak bermain game satu sampai dua kali dalam 

satu hari. Dengan hasil ini bisa di katakan bahwa anak-anak dan remaja sering bermain game.  
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Gambar 1.2 Diagram pre test no. 6 

  

 Gambar diagram di atas menjelaskan bahwa pada pre test para responden menerima 

informasi bahaya berokok dari bermacam media seperti televisi, majalah, internet, orang tua. 

Dan belum ada dari responden yang mendapat informasi bahaya merokok dari game.  

 Stop Smoking dari Airblet Games adalah salah satu contoh game yang memiliki tema 

hampir sama dengan game “Hijaro”, game ini memiliki satu karakter yaitu paru-paru yang 

dapat berlari, di dalam game ini hanya memiliki satu gameplay dimana karakter harus 

melompati papan yang telah di sediakan dan menghindari rokok yang berjatuhan, berikut 

gambar gameplaynya:  

 

Gambar 1.3 Gameplay game stop smoking 
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Game tersebut juga memiliki beberapa tanggapan dari beberapa orang berikut gambar 

tanggapan orang tentang game tersebut: 

 

Gambar 1.4 Tanggapan game stop smoking 

 

 Gambar di atas menunjukan bahwa orang-orang kurang suka dengan game yang di buat 

oleh airblet games ini. Menurut penulis game stop smoking ini memiliki kelemahan di 

gameplay yang hanya ada satu dan juga kurang kuat dalam memberikan pengertian dan 

informasi tentang bahaya rokok, karena cara bermainnya hanya melompat-lompat 

menghindari rokok, gambar-gambar di dalam game ini juga memiliki warna yang kurang 

menarik. Sedangkan game yang akan penulis buat, adalah game yang lebih menyenangkan 

dengan berbagai jenis gameplay, game yang akan penulis buat ini akan lebih menekankan 

kepada grafik yang lucu dan unik, serta memberikan informasi tentang rokok dan bahaya 

merokok, sehingga dapat lebih menarik minat pemain yang akan memainkannya. 
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Gambar 1.5 Model penyampaian yang baik untuk informasi bahaya merokok 

  

 Dari hasil survei di atas menunjukan hasil 44% remaja dan anak-anak lebih menyukai 

animasi yang menarik untuk model penyampaian informasi tentang bahaya merokok. 

 

Gambar 1.6 Setuju tentang adanya game informasi tentang merokok 

  

 Setelah melakukain survei kepada responden diagram di atas menjelaskan, 38% 

diantaranya setuju dengan adanya game yang mengandung informasi tentang bahaya 

merokok. Dan 18% sangat setuju, dengan hasil ini lebih dari separuh responden menyatakan 

bahwa mereka setuju dengan adanya game yang berisi informasi tentang merkok. 
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1.2. Rumusan Permasalahan: 

1. Bagaimana merancang game Hijaro yang dapat menjadi media untuk membantu anak-

anak dan remaja lebih memahami dan mengenal bahaya merokok? 

2. Bagaimana metode penyampaian materi dalam game Hijaro agar menarik minat anak-       

anak? 

3. Bagaimana menguji apakah game Hijaro dapat menyampaikan pengetahuan tentang 

bahaya merokok? 

1.3. Tujuan: 

1. Merancang game yang menarik untuk membantu pemain agar lebih memahami dan 

mengenal bahaya merokok, serta membuatnya layak untuk dimainkan oleh anak-anak dan 

remaja. 

2. Mengenalkan berbagai pengetahuan tentang bahaya merokok kepada anak-anak dan 

remaja sehingga dapat menambah wawasan mereka. 

3. Megujikan game Hijaro ini seberapa game tersebut dapat menyampaikan informasi 

tentang bahaya merokok. 

 

 

 

 

 

 

 


