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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan utama bagi semua makhluk yang hidup di 

bumi. Air mengisi hingga 71% permukaan bumi dengan perbandingan air asin 

97% dan air tawar mengisi 3% sisanya yang sebagian besar berbentuk es dan 

glasier di kutub.  

Meskipun sumber daya air dapat diperbarui, namun suplai air bersih terus 

berkurang. Penyebabnya adalah meningkatnya jumlah populasi manusia di dunia 

dan pencemaran air yang terjadi tidak hanya di air tawar namun juga air laut. 

Kedua jenis air ini memiliki kepentingan yang sama untuk berlangsungnya 

kehidupan manusia. 

Pencemaran air tawar yang berat akan mempersulit manusia mendapatkan 

air bersih layak minum dan merusak ekosistem makhluk hidup yang hidup di 

perairan air tawar. Sedangkan pencemaran yang terjadi pada air laut akan merusak 

ekosistem laut yang seimbang, dimana ikan-ikan di laut yang merupakan salah 

satu sumber makanan manusia tidak dapat berkembang sesuai kebutuhan 

konsumsi manusia. 

Pencemaran sendiri merupakan suatu perubahan tingkat orisinalitas air dari 

sebagaimana mestinya menjadi rusak karena adanya banyak polutan. Bahan 

polutan merupakan bahan dengan senyawa berbahaya yang biasanya mempunyai 

sifat toxic yang berbahaya bagi makhluk hidup. Berbagai macam polutan tersebut 

biasanya berasal dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, dan 

penangkapan ikan menggunakan racun. 
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Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kebersihan akan 

meningkatkan resiko bertambahnya pencemaran air. Ini ditunjukkan dari data 

yang dikumpulkan oleh Program Lingkungan PBB atau UNEP[1] pada tahun 

2015, Indonesia menempati nomor urut 2 dalam kuantitas dari limbah plastik yang 

tidak terurus. 

Sejarah permainan berasal dari jaman dahulu kala. Permainan merupakan 

bagian dari semua bentuk masyarakat. Seperti pekerjaan dan hubungan, mereka 

merupakan ekspresi dari beberapa dasar kodrat manusia. Menurut Jon Radoff[2], 

permainan adalah ekspresi formal yang memungkinkan orang untuk melampaui 

imajinasi langsung dan aktivitas fisik langsung. Permainan menangkap gagasan 

dan perilaku masyarakat dalam satu periode waktu dan mengajarkannya pada 

keturunan mereka. 

Menurut Kamus Merriam Webster[3], kata game mempunyai asal dari 

bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan yang dimaksud mempunyai 

suatu unsur utama yaitu apa yang kita lakukan atau dapat disebut cara bermain.  

Dikutip dari buku Chris Crawford[4], suatu game memiliki berbagai 

elemen-elemen yang dapat dimengerti bahwa suatu permainan membutuhkan 

unsur pemain, alat, aturan, kemampuan, strategi, kesempatan dan kompetisi. Itu 

berarti segala aktivitas yang mengharuskan kita untuk berpikir, menyusun strategi, 

berlatih, maupun berkompetisi untuk mendapat sesuatu dapat dibilang sebagai 

game. Dan dalam perkembangannya konteks game meluas menjadi beberapa 

cabang permainan, contohnya olahraga, permainan di atas meja (kartu, dadu, 

domino), dan video games (game dengan media layar bergerak). 
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Menurut Jeannie Novak[5],Perkembangan video game juga memunculkan 

banyaknya jenis video game, mulai dari game Action, FPS (first person shooter), 

Strategy, Puzzle, Platformer, dan berbagai cabang lain. Dalam video game juga 

dibagi menjadi game offline dan game online. Game offline adalah permainan 

video yang dapat dimainkan oleh seorang atau beberapa orang dalam lingkup 

sempit, sedangkan game online adalah permainan video yang dapat dimainkan 

oleh banyak pemain dalam lingkup global. 

Jaman sekarang penggunaan game sebagai media atau alat bantu untuk 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari edukasi untuk bidang 

pelajaran yang membosankan seperti sejarah, simulasi berbagai macam kegiatan 

dari pertanian sampai mengoperasikan kendaraan, hiburan dengan menyediakan 

fitur grafis yang indah dengan cerita yang menarik, sampai terapi pada pasien 

yang mengalami ADHD[6] dan dyslexia[7].  

Smartphone merupakan salah satu perangkat yang sudah banyak digunakan 

oleh masyarakat Indonesia. Berdasar data pengguna smartphone di Indonesia, 

kenaikan terjadi setiap tahunnya, pada tahun 2016 pengguna smartphone 

mencapai 65,2 Juta pengguna, naik 14,9% menjadi 74,9 Juta pengguna di tahun 

2017, naik 10,1% menjadi 83,5 Juta pengguna di tahun 2018 dan pada tahun 2019 

diproyeksikan  naik ke angka 92 Juta pengguna dengan kenaikan sebesar 11,5%.  



 

4 

 

 

Gambar 1.1 Data Pengguna Smartphone Indonesia 

Dari pembahasan pada latar belakang GAME SAVE THE SEA! SEBAGAI 

MEDIA EDUKASI PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT diharapkan agar 

game “Save The Sea!” dapat menambah pengetahuan mengenai pencemaran air 

dan penanggulangannya. 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah tentang GAME SAVE 

THE SEA! SEBAGAI MEDIA EDUKASI PENCEGAHAN PENCEMARAN 

LAUT yaitu: 

1. Bagaimana perancangan game yang dapat menarik minat orang bermain 

game edukasi pencemaran air? 

2. Bagaimana strategi agar pesan edukasi game “Save The Sea!” 

tersampaikan pada pemain? 

3. Bagaimana menguji game “Save The Sea!” dalam menyampaikan pesan 

edukasi tentang pencemaran air pada pemain? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat 

dipetakan sebagai berikut: 

1. Membuat rancangan game yang menarik minat bagi orang untuk bermain 

game edukasi pencemaran air. 

2. Menemukan strategi agar pesan game “Save The Sea!” tersampaikan pada 

pemain. 

3. Mengetahui dampak pesan edukasi dalam game “Save The Sea!” tentang 

pencemaran air pada pemain.


