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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hadirnya sebuah bangsa tidak terlepas dari sejarah yang 

membangunnya, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Keringat, darah, 

dan air mata bercucuran dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia 

yang telah dijajah selama lebih dari 3 abad. Begitu banyak yang 

berkorban, mulai dari yang diingat namanya sampai yang tak tercatat 

namanya di sejarah. Satu visi dan misi dalam membuat Indonesia bebas 

dari kolonial penjajahlah yang juga membuat seluruh rakyat Indonesia 

berani bertaruh jiwa dan raga demi satu nama, Indonesia. 

Semangat juang dan rasa nasionalisme ini juga merupakan hal yang 

penting untuk dipelajari dan diingat oleh kaum muda saat ini, melalui 

cerita sejarah perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan 

kemerdekaan Indonesia yang belum berakhir meski sudah mengucapkan 

Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Salah satunya yang terjadi adalah di 

Surabaya, yang dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945.  

Di pertarungan itu dikenal dengan semangat juang para Pemuda yang 

berani mati demi memperebutkan kemerdekaan Tanah Air. Dan tidak 

semua bisa dikenang atau didokumentasikan ke dalam arsip sejarah 

Republik Indonesia. Namun Bung Tomo menceritakan kembali kisahnya, 

ketika sebelum terjai pertempuran besar itu di bukunya yang berjudul 

“Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian dan Pengakuan Seorang 

Aktor Sejarah”. Disana disebutkan beberapa nama yang mungkin 

terdengar asing tapi memi.iki peran yang sangatlah penting. 

Untuk membuat cerita ini lebih menarik disampaikan dibuatlah 

concept art game dengan mengambil genre Hack n Slash. Pemilihan 

media ini dikarenakan game mampu menjadi media yang lebih menarik 

dalam 
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menyampaikan cerita dibanding film, selain itu membuat audiens dapat 

ikut terlibat dengan cara memainkann game tersebut. Apalagi industri 

kreatif saat ini sudah mulai berkembang di Indonesia. Dalam pembuatan 

game sendiri memiliki beberapa langkah, tahap pra-produksi yaitu dengan 

pembuatan concept art ini cukup penting dikarenakan membangun 

elemen-elemen yang ada di game. 

Dengan berbagai referensi visual dan verbal yang ada, 

dikembangkanlah cerita dan visual dari concept art game ini.Tidak 

sepenuhnya mengambil dari sejarah asli dikarenakan referensi yang 

kurang memadai dan agar dikemas lebih menarik untuk dimainkan dalam 

bentuk permainan video. Sehingga genre historikal fiksi ikut turut dalam 

pembuatan concept art ini. namun tentu tidak melupakan aspek-aspek 

penting dari sejarah itu sendiri. Diharapkan nantinya konsep seni ini bisa 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap produksi pembuatan 

permainan video (video game). 

 

B. Saran 

Perancangan concept art ini diharapkan memberi wawasan baru 

mengenai para pemuda yang terlibat di Pertempuran 10 November 1945. 

Selain itu memberi referensi baru dalam permainan  video mengenai 

cerita sejarah, terutama perang pasca kemerdekaan yang ada di Indonesia. 

Referensi mengenai para pemuda ini juga didukung dengan adanya 

literasi yaitu buku “Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian dan 

Pengakuan Seorang Aktor Sejarah” yang ditulis oleh Bung Tomo. 

Pemilihan unsur yang sesuai dengan garis waktu sejarah yang ada di 

masa untuk referensi seperti elemen penambah di lingkungan, pakaian, 

senjata juga perlu menjadi pertimbangan dalam perancangan sebuah 

konsep seni yang mengambil unsur sejarah di dalamnya sehingga suasana 

di masa itu bisa lebih terasa. Selain itu pemberian key art (ilustrasi) 

sebagai penggambaran peristiwa yang terjadi di game juga penting karena 

bisa sebagai panduan dalam perancangan nantinya. Tipografi yang 

dirancang sendiri juga diperlukan dalam perancangan game sehingga 
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memiliki nilai khusus lain atau sebagai identitas/ciri khas dari game itu 

sendiri. 

Diharapkan dengan ada concept art ini masyarakat umum dapat lebih 

tertarik dalam menelusuri kisah sejarah perjuangan yang ada di Indonesia, 

tidak hanya sekedar tahu saja tapi lebih menelusuri lebih dalam karena 

sejarah perjuangan di Indonesia sendiri cukup kelam dan sempat 

mengalami perubahan atau ada yang dihilangkan. 
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