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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Metodologi Penelitian 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan tentang permainan biji saga penulis 

melakukannya dengan 2 metode yaitu dengan metode kualitatif yang dilakukan 

dengan wawancara dan FGD dan metode Kuantitatif yaitu dengan menyebarkan 

kuisioner kepada anak-anak SD yang berasal dari Bangka.   

3.1.1.  Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penulis untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan topik yang penulis 

angkat sebagai topik tugas akhir. Penulis mewawancarai 4 orang yaitu ahli board 

game, illustrator board game, ahli permainan tradisional dan ahli budaya dari 

pulau Bangka.  

1. Wawancara dengan Ferdian Kelana  

Bapak Ferdian Kelana merupakan seorang board game designer dan 

juga founder dari Demeira Nusantara dan Replay Indonesia yang telah 

menghasilkan banyak board game Rescue: Virtual Emergency Room, Does 

University : generasi 1, dan sebagainya. Penulis menghubungi Bapak 

Ferdian Kelana pada tanggal 15 September 2018 melalui Whatsapp 

untuk menanyakan kesediaan bapak Ferdian untuk diwawancarai. 

Untuk wawancara dengan Bapak Ferdian dilakukan pada tanggal 16 
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September 2018 di 5 Park Hotel Cilandak. Dari hasil wawancara 

dengan Ferdian dapat disimpulkan bahwa:  

Board game merupakan sarana untuk berkomunikasi satu sama 

lain dan memberikan kesenangan bagi orang yang memainkannya. 

Board game juga dapat dijadikan media edukasi bagi orang yang 

memainkannya. Board game memiliki kegunaan untuk mempererat 

hubungan antara sesama. Selain itu, board game juga dapat membantu 

pemain untuk mengetahui bagaimana karakter dari pemain lainnya dari 

bagaimana pemain tersebut memainkan board game yang sedang 

dimainkan  

Board game juga memiliki kegunaan bagi anak-anak. Kegunaan 

board game bagi anak-anak adalah sebagai sarana belajar bagi mereka 

agar anakanak tidak merasa bosan sehingga apa yang dipelajari anak 

tersebut dapat terserap dengan mudah.  

Board game juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari board 

game adalah biaya produksi untuk board game terbilang mahal. Selain 

itu, board game  juga memerlukan tempat penyimpanan yang sesuai.   

Dalam proses pembuatan board game yang paling dibutuhkan 

adalah tema. Dari tema tersebut nantinya akan dikembangkan pola dan 

mekaniknya. ketika pola dan mekanik sudah ada maka perlu dilakukan 

test play sebanyak-banyaknya.  
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Ferdian Kelana 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Board game memiliki 

berbagai macam manfaat bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat 

berkomunikasi, memberikan kesenangan kepada yang memainkannya. 

Board game juga dapat memberikan edukasi kepada orang yang 

memainkannya terutama bagi anak-anak.   

Menurut Ferdian Kelana komponen paling penting dalam 

mendesain sebuah board game adalah tema. Melalui tema tersebut 

nantinya dapat didapatkan beberapa komponen yang lainnya seperti 

mekanik dari board game tersebut atau Ferdian Kelana juga mengatakan 

bahwa testplay sangat dibutuhkan saat mendesain board game.  

2. Wawancara dengan Alvanov Zpalanzani 

Bapak Alvanov merupakan seorang founder Vistalab Media Kreasi. 

Penulis bertemu dengan bapak Alvanov pada tanggal 15 September 2018 

di 5 Park Hotel Cilandak bersamaan dengan bapak Ferdian. Sebelumnya 
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penulis tidak melakukan perjanjian wawancara dengan bapak Alvanov 

dikarenakan sebelumnya penulis sudah diajak untuk bertemu dengan 

bapak Alvanov oleh bapak Ferdian. Bapak Alvanov merupakan seorang 

board game designer dan seorang illustrator board game. Hasil 

wawancara dengan bapak Alvanov adalah:  

a. Board Game Designer  

Board game merupakan sebuah permainan yang dimainkan diatas 

papan dengan komponen dan mekanisme yang bersifat rumit tapi 

memiliki mekanik. Board game merupakan permainan yang bersifat 

sosial dikarenakan dimainkan oleh lebih dari 1 orang.  

Board game dapat berguna sebagai penghilang stress. Board game 

merupakan media yang mempertemukan manusia dengan manusia 

untuk bermain dan bertemu secara langsung.  

Board game berguna sebagai media bermain bagi anak-anak. 

Selain itu, board game juga dapat berguna sebagai media belajar dan 

juga media untuk bersosialisasi.  

Board game memerlukan biaya produksi yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan digital game. Kelebihan dari Board game adalah 

merupakan sarana bermain yang tidak memerlukan media tambahan 

lain selain pemain itu sendiri.  

Salah satu hal yang harus diketahui adalah board game mechanic 

yang sesimpel mungkin. Board game mechanic tidak perlu rumit agar 
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nantinya saat membuat board game hanya fokus kepada board game 

mechanic yang diketahui saja.  

Prinsip dasar untuk menjadikan suatu hal menjadi board game 

adalah harus mengetahui kontennya terlebih dahulu. Kemudian, relasi 

apa yang dibangun di dalam board game tersebut. Dan yang terakhir 

adalah pemain dari board game itu nantinya akan ditempatkan sebagai 

apa.  

Dari hasil wawancara dengan Alvanov Zpalanzani sebagai seorang 

board game designer dapat disimpulkan bahwa Board game memiliki 

beberapa kegunaan bagi masyarakat yaitu sebagai penghilang stress, 

sebagai sarana sosial bagi masyarakat. Bagi anak-anakaa board game  

berguna sebagai media bermain, belajar dan bersosialisasi bagi anak-

anak.   

Menurut bapak Alvanov hang terpenting saat mendesain board 

game adalah harus mengetahui konten dari board game  yang akan 

didesain tersebut. Bagaimana relasi yang terjadi dalam board game dan 

pemain dari board game akan berperan sebagai apa.  

b. Illustrator board game 

Ilustrasi merupakan sebuah visual yang beperan untuk menjelaskan 

sesuatu. Berguna untuk mejelaskan relasi antara visual dengan 

komponen lainnya atau menjelaskan tentang visual itu sendiri.  

Ilustrasi pada board game didasari oleh siapakah target marketnya. 

Ilustrasi dalam board game tidak perlu mengikuti bagaimana keinginan 
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dari target marketnya dikarenakan gaya ilustrasi yang di sukai oleh 

masyarakat tersebut belum tentu sesuai dengan board game yang 

dibuat.  

Ilustrasi merupakan salah satu alat bantu visual yang 

mendiskripsikan. Ilustrasi di dalam board game dapat menentukan 

apakah board game tersebut dapat dibeli oleh masyarakat. Masyarakat 

biasanya lebih memilih board game yang ilustrasinya mudah untuk 

dimengerti. Ilustrasi yang cocok dalam board game yang digunakan 

oleh anak-anak didasari dengan adanya kejelasan terhadap target 

marketnya. Setiaptarget  

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Alvanov Zpalanzani 

Dari hasil wawancara dengan Alvanov Zpalanzani sebagai seorang 

illustrator board game dapat disimpulkan bahwa Ilustrasi merupakan 

sesuatu yang dapat mendeskripsikan komponenkomponen yang ada di 

dalamnya. Untuk membuat ilustrasi dalam board game seorang 
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desainer harus mengetahui secara lengkap target marketnya 

dikarenakan ilustrasi dari board game tersebut merupakan suatu hal 

yang menentukan bagaimana board game tersebut dapat laku terjual.  

3. Wawancara dengan Ahli Permainan Tradisional  

Wawancara dengan ahli permainan tradisional penulis lakukan di Bandung 

bersama dengan komunitas yang melestarikan permainan tradisional dari 

beberapa daerah yaitu komunitas Hong. Penulis mewawancarai salah satu 

pengurus di komunitas Hong yang bernama Cecep Imansyah. Beliau 

merupakan salah satu pengurus dari komunitas Hong yang mempelajari 

permainan tradisional. Komunitas Hong sendiri merupakan sebuah 

komunitas yang melestarikan permainan-permainan tradisional dari seluruh 

Indonesia. Hasil wawancara tentang permainan tradisional adalah:  

Permainan tradisional ini sebagai pola pendidikan bagi anak-anak 

atau sistem pembelajaran bagi anak-anak. Permainan tradisional 

mengajarkan kebersamaan, empati dan saling tolong menolong. 

Kegunaan dari permainan tradisional adalah sebagai sistem 

pembelajaran. Melalui permainan tradisional anak-anak dapat belajar 

kepatuhan dan lebih fokus. Jika seorang anak memainkan permainan 

tradisional mungkin akan lebih fokus untuk belajar ataupun melakukan 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.  

Permainan tradisional harus dilakukan secara bersama-sama berbeda 

dengan game digital pada zaman sekarang yang kebanyakan lebih 
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individual. Di dalam permainan tradisional terdapat kebersamaan. Akhir 

dari permainan tradisional bukanlah kemenangan melainkan kesenangan.  

Kekurangan dari permainan tradisional adalah tidak seperti 

permainan modern zaman sekarang yang canggih. Permainan tradisional 

juga dibuat menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam yang 

cenderung mudah rapuh. Tetapi dikarenakan terbuat dari alam maka 

permainan tradisional dapat membuat anak-anak lebih mengenal alam.  

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan permainan tradisional 

ditinggalkan oleh anak-anak zaman sekarang. Penyebab permainan 

tradisional telah ditinggalkan adalah dikarenakan tidak pernah diajarkan dan 

tidak ada lahan untuk bermain.  

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Ahli Permainan Tradisional 
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Dari hasil wawancara dengan ahli permainan tradisional dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional merupakan sarana belajar bagi anakanak. 

Permainan tradisional juga dapat menjadi sarana sosial bagi anak-anak 

dikarenakan permainan tradisional mengajarkan anak-anak kebersamaan, 

empati dan tolong menolong   

4. Wawancara dengan Ahli Budaya Bangka  

Untuk mendapatkan informasi tentang permainan biji saga penulis 

mewawancarai salah ahli budaya yang merupakan kepala dinas kebudayaan 

dan pariwisata Bangka yang bernama bapak Akhmad Elvian. Bapak Akhmad 

Elvian merupakan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata yang berasal dari 

kota Pangkalpinang. Beliau merupakan seorang ahli budaya Bangka dan 

editor dan salah satu narasumber dari buku “Permainan & Alat Musik 

Tradisional Kota Pangkalpinang”. Penulis menghubungi bapak Akhmad 

Elvian pada tanggal 5 Oktober 2018 melalui whatsapp untuk menanyakan 

kesediaan bapak Akhmad Elvian untuk diwawancara. Untuk wawancara 

dengan bapak Akhmad Elvian dilakukan di kantor DPRD kota Pangkalpinang 

pada tanggal 6 Oktober 2018. Hasil wawancara tentang permainan biji saga 

adalah:  

Permainan biji saga merupakan salah satu permainan yang dilakukan 

oleh anak-anak perempuan di daerah Bangka. Biasanya permainan ini 

dimainkan untuk mengisi waktu luang. Permainan ini dimainkan oleh 

minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Media yang digunakan adalah biji 

saga yang berbentuk bulat. Biji saga memiliki 2 jenis yaitu yang laki-laki 
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dan wanita. Biji saga yang laki-laki memiliki bentuk lonjong sedangkan 

yang perempuan memiliki bentuk bulat. Biji saga yang banyak digunakan 

untuk bermain adalah biji saga yang perempuan dikarenakan bentuknya 

yang bulat sehingga saat disentil gerakan dari biji tersebut simetris dan tidak 

kemana-mana. Untuk memainkan permainan ini diadakan kesepakatan 

masing pemain harus menyerahkan berapa biji. Jika pemain lebih dari dua 

orang maka akan dilakukan pengundian urutan dengan menggunakan wang. 

Wang menggunakan media punggung tangan dan telapak tangan. Jika 

pemain hanya 2 orang maka pengundian akan dilakukan dengan suit yang 

menggunakan media jari tangan yaitu jari jempol, jari telunjuk dan jari 

kelingking.  

Sejarah dari permainan biji saga adalah biji saga pada zaman dahulu 

dijadikan sebagai permainan dikarenakan biji saga merupakan sesuatu yang 

bersih, keras, licin dan bentuknya menarik. Pemainan biji saga sengaja 

diciptakan oleh para leluhur. Selain dijadikan permainan biji saga juga 

digunakan oleh anak-anak pada zaman dahulu untuk membuat kerajinan 

tangan.  

Manfaat dari permainan biji saga ini adalah untuk menjalin 

keakraban, kerjasama dan sikap sportif. Permainan ini dapat melatih 

kejujuran setiap pemainnya. Contohnya adalah saat kita menggarisi 2 buah 

biji saga yang telah dipilih oleh pemain mengenai salah satu biji saga 

tersebut tetapi pemain lain tidak mengetahuinya maka pemain tersebut harus 

berhenti.  
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Selain itu permainan biji saga ini juga dapat melatih keterampilan 

pemainnya dalam menjentikkan biji saga tersebut. Selain itu dapat melatih 

kecerdasan pemainnya.  

Keunikan dari permainan ini adalah media dari permainan ini dapat 

menggunakan media lain juga contohnya adalah dengan menggunakan biji 

asam. Akan tetapi orang-orang lebih senang menggunakan biji saga 

dikarenakan biji saga agak susah untuk didapatkan.  

Permainan yang memiliki cara mainnya dengan permainan biji saga 

adalah rujak. Permainan ini menggunakan tutup botol. Permainan ini sama-

sama dimainkan dengan cara disentil.  

Pada zaman sekarang permainan biji saga sudah jarang dilakukan 

oleh anak-anak perempuan dikarenakan pergeseran teknologi. Anak-anak 

zaman sekarang lebih senang memainkan permainan yang berbau 

elektronik. 

Dari hasil wawancara dengan ahli budaya tentang permainan biji saga 

dapat disimpulkan bahwa permainan biji saga merupakan sebuah permainan 

yang memiliki banyak manfaat bagi pemainnya. Permainan ini unik 

dikarenakan permainan ini dapat dimainkan dengan media yang lain juga. 

Permainan ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak dikarenakan anak-anak 

zaman sekarang lebih memilih memainkan permainan yang menggunakan 

media elektronik.  
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3.1.2.  Focus Group Discussion dengan Anak-anak SD  

Focus Group Discussion dengan anak-anak SD dilakukan pada tanggal 8 Oktober 

2018 di SD Santa Theresia 3 Bangka. Focus Group Discussion ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pengetahuan anak-anak tentang permainan biji saga 

dan bagaimana reaksi dari anak-anak tersebut saat memainkan permainan biji saga 

tersebut. Penulis mengumpulkan 4 orang anak SD Santa Theresia 3 dan meminta 

anak-anak tersebut memainkan permainan biji saga tersebut.  

Kesimpulan dari Focus Group Discussion dengan anak-anak SD adalah:  

a. Semua anak mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang 

permainan biji saga.  

b. Dari 4 orang anak hanya 1 orang yang sudah pernah memainkan 

permainan biji saga.  

c. Permainan biji saga ini susah untuk dimainkan bagi 3 orang anak yang 

tidak pernah memainkan permainan ini. Permainan ini dianggap 

mudah untuk dimainkan oleh salah satu anak yang sudah memainkan 

permainan biji saga ini.  

d. Permainan biji saga ini seru untuk dimainkan menurut keempat anak 

tersebut.  

e. Dari keempat anak tersebut hanya 1 anak yang pernah diajarkan cara 

bermainnya sedangkan anak-anak yang lain tidak pernah diajarkan 

cara bermainnya.  
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3.1.3.   Kuisioner  

Penulis menyebarkan kuisioner kepada anak-anak yang berumur 8 hingga 12 

tahun untuk mengetahui bagaimana tanggapan anak-anak tersebut terhadap 

permainan tradisional dan permainan digital. Selain itu kuisioner juga 

disebarkan untuk mengetahui pengetahuan anak-anak terhadap permainan biji 

pletik.  

 

Gambar 3.4. Diagram Kuisioner Umur 

Pertanyaan pertama adalah untuk menanyakan umur dari anak-anak. Dari hasil 

kuisioner dapat dilihat bahwa anak-anak yang berumur 8 tahun ada 27 orang, 

yang berumur 9 tahun ada 35 orang, yang berumur 10 tahun ada 26 orang, yang 

berumur 11 tahun ada 24 orang dan yang berumur 12 tahun ada 23 orang.  
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Gambar 3.5. Diagram Apakah Anak-Anak Masih Memainkan Permainan Tradisional 

Melalui table ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak yang 

berumur 8 sampai 12 tahun masih memainkan permainan tradisional. Yang 

masih memainkan permainan tradisional adalah sebanyak 90 orang sedangkan 

yang sudah tidak memainkan adalah 45 anak.  

 

Gambar 3.6. Diagram Minat Anak-Anak Terhadap Jenis Permainan yang Ada 

Pertanyaan ketiga adalah untuk mengetahui tentang minat anak 

terhadap jenis permainan yang ada. Yang memilih permainan 

tradisional sebanyak 82 orang sedangkan permainan digital sebanyak 53 

orang.  
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Gambar 3.7. Diagram Pengetahuan Anak Tentang Nama dari Biji Saga 

Pertanyaan keempat diberikan untuk mengetahui apakah anak-anak 

mengetahui tentang biji saga. Sebanyak 59 orang tahu tentang permainan biji 

saga sedangkan 76 orang tidak mengetahui tentang permainan biji pletik. Ini 

berarti permainan biji pletik banyak tidak diketahui oleh anak-anak dari daerah 

Bangka sekarang.  

Diagram 3.1. Diagram Tentang Nama dari Permainan Biji Saga 
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Diagram diatas adalah diagram yang menanyakan tentang nama dari 

permainan biji saga. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

anak-anak tidak mengetahui nama dari permainan tersebut. sebanyak 1 

orang anak menjawab lupa, congklak, galasin dan permainan bekel pada 

masing-masing kategori. Sebanyak 6 orang menjawab biji saga, sebanyak 5 

orang menjawab biji merah, sebanyak 37 orang menjawab kelereng, 

sebanyak 7 orang menjawab tidak tahu. 

 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Pernahkah Anak-Anak Memainkan Permainan Biji Saga 

Tabel ini bertujuan untuk mengetahui pernahkah anak-anak di daerah 

Bangka memainkan permainan biji pletik. Dari hasil pertanyaan tersebut 

terdapat 65 orang yang pernah memainkannya dan 70 orang yang tidak 

pernah memainkan permainan biji pletik. Melalui tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa anak-anak Bangka lebih banyak yang tidak pernah 

memainkan permainan biji pletik  
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Gambar 3.9. Diagram tentang Keadaan Permainan Biji Saga pada Zaman Sekarang 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak di daerah 

Bangka sudah tidak pernah lagi memainkan permainan biji pletik. Sebanyak 54 

orang masih pernah memainkan permainan biji pletik. Kemudian sebanyak 81 

orang yang sudah tidak pernah memainkan permainan biji pletik.  

3.1.4.  Studi Referensi  

Sebagai referensi gameplay, komponen dan juga visual dalam board game, 

penulis melakukan beberapa studi referensi. Studi referensi tersebut 

dilakukan terhadap 2 buah board game yaitu board game Deep Sea 

Adventure dan board game Kung Fu Zoo.  

1. Deep Sea Adventure  

Deep Sea Adventure merupakan sebuah board game yang dimainkan paling 

banyak oleh 5 orang. Tujuan dari board game ini adalah untuk 

mengumpulkan harta karun paling banyak dengan bentuk dan nilai yang 

berbeda pada masing-masing harta karun.   
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Gambar 3. 10. Packaging Board Game Deep Sea Adventure 

(https://boardgamegeek.com/boardgame/169654/deep-sea-adventure) 

a. Komponen  

Komponen yang terdapat dalam board game Deep Sea Adventure adalah  

1) Dadu  

board game Deep Sea Adventure memiliki 2 buah dadu. Dadu dalam 

board game ini digunakan sebagai penentu jumlah langkah masing-

masing pemain.  

2) Pion   

Board game ini memiliki 6 buah pion yang berbeda warnanya. Pion 

dalam board game ini berguna untuk membedakan masing-masing 

pemain.  

 

Gambar 3.11. Pion Board Game Deep Sea Adventure 
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(https://boardgamegeek.com/image/2886431/deep-sea-adventure) 

3) Board  

Board game ini memiliki sebuah board yang memiliki bentuk kapal 

selam. Di dalam board ini terdapat titik-titik yang menunjukkan 

jumlah oksigen yang masih tersisah bagi semua pemain.  

 

             

Gambar 3.12. Papan penanda  Oksigen 

(https://boardgamegeek.com/image/2886429/deep-sea-adventure) 

4) Kepingan Harta Karun  

Board game ini memiliki 48 kepingan harta karun. Kepingan 

tersebut memiliki bentuk dan gambar yang berbeda-beda. 

Kepingan tersebut terdiri dari 8 kepingan berbentuk berbentuk 

segitiga dengan gambar 1 buah titik, 8 kepingan berbentuk kotak 

dengan gambar 2 buah titik, 8 kepingan berbentuk kotak dengan 

gambar 2 buah titik, 8 kepingan berbentuk segi 5 dengan gambar 3 

buah titik, 8 kepingan berbentuk segi 6 dengan gambar 4 buah titik 

dan 8 kepingan yang berbentuk bulat dengan gambar x diatasnya. 

Kepingan yang berbentuk segitiga, persegi, segilima dan segienam 

berfungsi sebagai harta karun dan kepingan yang berbentuk  
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lingkaran berguna sebagai pengganti harta karun yang telah 

diambil.  

 

Gambar 3.13. Kepingan Harta Karun Board Game Deep Sea Adventure 

(https://boardgamegeek.com/image/3274317/deep-sea-adventure) 

5)  Token penanda oksigen  

Board game ini memiliki sebuah benda yang berbentuk kotak yang 

digunakan untuk memberikan tanda berapa sisa oksigen yang dimiliki 

oleh semua orang. Kotak tersebut diletakkan pada board kapal selam 

untuk menandakan berapa jumlah oksigen yang tersisa bagi seluruh 

pemain.  

 

b. Visual  

Visual yang terdapat dalam board game ini sangatlah sederhana. 

Masing-masing komponen pada board game ini hanya memiliki 

gambar dalam bentuk titik atau garis. Walaupun visual yang dimiliki 

oleh board game ini hanya dalam bentuk elemen yang sederhana 
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maksud dan kegunaan dari masing-masing komponen yang ada dapat 

tersampaikan dengan baik. Komponen visual yang akan penulis bahas 

adalah:  

1) Warna  

Board game Deep Sea Adventure memiliki berbagai jenis warna pada 

setiap komponennya. Akan tetapi, warna yang paling mendominasi 

dari board game Deep Sea Adventure adalah warna biru yang terdapat 

pada papan oksigen yang berbentuk kapal selam, kepingan harta karun 

dan tanda pengganti harta karun. Komponen lain yang memiliki warna 

selain biru adalah penanda oksigen dan penanda jumlah oksigen yang 

tersisa.  

 Kepingan harta karun yang terdapat pada board game Deep Sea 

Adventure memiliki 4 warna biru yang memiliki saturation yang 

berbeda. Saturation dari biru yang terdapat pada kepingan harta karun 

semakin gelap seiring dengan berubahnya bentuk dari kepingan harta 

karun tersebut. Warna biru dari kepingan harta karun tersebut 

melambangkan warna laut yang memiliki warna biru yang cerah pada 

bagian laut yang dangkal dan warna biru yang gelap pada laut yang 

dalam.  

 Deep Sea Adventure memiliki 6 buah pion. Pion tersebut memiliki 

hue yang berbeda. Perbedaan warna yang terdapat pada pion 

dimaksudkan agar pemain dapat dengan mudah pion miliknya dengan 

pion yang dimiliki oleh pemain lainnya. 

Perancangan Board Game..., Eria Flavescensa Aprilia, FSD UMN, 2019



2) Bentuk 

Komponen yang ada pada board game Deep Sea Adventure adalah 

papan penunjuk jumlah oksigen, pion, token penanda oksigen, 

kepingan harta karun dan pengganti harta karun. Masing-masing 

komponen pada board game Deep Sea Adventure memiliki komponen 

yang berbeda.  

 Papan penunjuk jumlah oksigen pada board game Deep Sea 

Adventure memiliki bentuk seperti kapal selam. Papan penanda jumlah 

oksigen yang berbentuk kapal selam mempresentasikan kapal selam 

yang sedang menyelam ke dalam laut yang dalam. 

 Pion pada board game Deep Sea Adventure memiliki bentuk seperti 

orang yang sedang menggunakan helm dan terlihat sedang berjalan. 

Bentuk dari pion tersebut mempresentasikan seorang penyelam. 

 Kepingan harta karun pada board game Deep Sea Adventure 

memiliki 4 bentuk yang berbeda yaitu segitiga, persegi, segi lima dan 

segi enam. Perbedaan bentuk yang terdapat pada setiap keping harta 

karun menandakan semakin dalam pemain tersebut menyelam dan 

seberapa besar nilai dari harta karun yang berhasil didapatkan oleh 

pemain tersebut. 

 Kepingan pengganti harta karun memiliki bentuk bulat dengan tanda 

x yang terdapat pada bagian atas kepingan. Tanda x yang terdapat pada 

kepingan tersebut berguna sebagai petunjuk bahwa pemain tersebut 

tidak dapat berhenti pada kepingan tersebut.   
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c. Kesimpulan  

Board game Deep Sea Adventure memiliki komponen-komponen dan 

visual yang sangat sederhana. Dari hasil study referensi yang telah penulis 

lakukan terhadap board game Deep Sea Adventure dapat disimpulkan 

bahwa komponen dan visual pada board game tidak perlu kompleks. 

Kegunaan dan maksud dari masing-masing komponen pada sebuah board 

game akan mudah untuk dibedakan selama board game  tersebut memiliki 

visual atau bentuk yang berbeda.  

2. Kung Fu Zoo  

Kung Fu Zoo merupakan sebuah board game yang dimainkan oleh 2-4 orang. 

Tujuan dari board game ini adalah untuk berlomba dengan pemain lainnya 

untuk menjadi pemain yang terkuat dalam sebuah kebun binatang.   

  

Gambar 3. 14. Board Game Kung Fu Zoo  

 (Sumber : https://boardgame.id/kung-fu-zoo/) 

a. Komponen   

1) Dadu  
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Dadu pada board game Kung Fu Zoo merupakan alat yang 

digunakan untuk melawan pemain lainnya. Dadu yang dimiliki 

board game Kung Fu Zoo memiliki 4 warna berbeda untuk 

membedakan masing-masing pemain. Masing-masing warna dadu 

memiliki gambar binatang yang berbeda yaitu gajah, cheetah, 

gorilla dan zebra. Pada setiap sisi dadu terdapat gambar-gambar 

yang berbeda. Gambar-gambar tersebut adalah gambar dari bagian 

tubuh hewan tersebut. Masing-masing gambar memiliki arti 

tersendiri. Jika seandainya dadu milik pemain menunjukkan 

gambar wajah dari hewan, maka pemain tersebut dapat menyerang 

lawan dari setiap sudut. Jika dadu pemain menunjukkan gambar 

lain selain kaki dan kepala maka pemain tersebut hanya boleh 

menyerang lawannya dari titik yang telah ditentukan. Jika 

seandainya dadu pemain menunjukkan gambar  kaki maka dadu 

tersebut tidak dapat digunakan.  

 

Gambar 3.15. Gambar 3.12. Dadu Board Game Kung Fu Zoo 

 (sumber : https://boardgamegeek.com/image/3319957/kung-fu-zoo) 

2) Papan permainan  
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Papan permainan pada board game Kung Fu Zoo berbentuk kotak. 

Papan tersebut dapat diputar untuk memudahkan pemain menentukan 

ke arah mana pemain tersebut akan menyentil dadunya. Pada setiap 

sudut papan terdapat lubang. Jika seandainya dadu pemain memasuki 

lubang tersebut maka dadu tersebut tidak boleh lagi digunakan oleh 

pemain tersebut.  

 

Gambar 3. 16. Papan Permainan Board Game Kung Fu Zoo 

(sumber : https://boardgamegeek.com/image/2942014/kung-fu-zoo) 

3) Kartu petunjuk masing-masing binatang  

Kartu petunjuk binatang pada boardgame Kung Fu Zoo memberikan 

infromasi tentang masing-masing binatang. Kartu tersebut 

menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh masingmasing hewan dan 

apa yang tidak bisa dilakukan oleh masingmasing hewan. Kartu 

tersebut juga menunjukkan skill  yang dimiliki oleh masing-masing 

hewan.   
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Gambar 3.17. Kartu Petunjuk Hewan untuk Board Game Kung Fu Zoo 

(sumber : https://boardgamegeek.com/image/2816372/kung-fu-zoo)  

4) Rule book  

Rule book pada board game Kung Fu Zoo memberikan informasi 

tentang bagaimana cara untuk memainkan board game Kung Fu Zoo.  

b. Gameplay  

Board game Kung Fu Zoo memiliki 2 jenis gameplay yaitu cage battle 

dan point battle. Pada cage battle memiliki tujuan akhir untuk 

mengeluarkan semua pemain lawan dari arena. Dadu pemain yang 

masuk ke dalam lubang  yang terdapat pada setiap sudut papan 

dinyatakan keluar dari permainan tersebut karena telah dinyatakan 

tertangkap oleh penjaga kebun binatang.  Setiap pemain hanya boleh 

menyentil dadu dari setiap sisi papan permainan. Pemain yang berhasil 

berada pada papan permainan hingga akhir permainan dinyatakan 

sebagai pemenang.   
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Pada Point battle masing-masing pemain memiliki giliran masing-

masing untuk menyentil dadu. Tujuan dari point battle adalah untuk 

mengumpulkan 21 poin. Pemain yang paling cepat mengumpulkan 21 

poin merupakan pemain yang menang.   

c. Kesimpulan   

Dari study referensi penulis dengan board game Kung Fu Zoo, penulis 

mengambil referensi gameplay dari board game Kung Fu Zoo. Board game 

Kung Fu Zoo memiliki gameplay yang dimainkan dengan cara disentil. Board 

game Kung Fu Zoo memiliki cara bermain yang sama dengan board game 

yang akan dirancang oleh penulis.   

Benda yang disentil pada board game Kung Fu Zoo adalah dadu yang 

disentil untuk mengenai sasaran yaitu dadu pemain lainnya. Dadu yang 

digunakan pada board game  Kung Fu Zoo mempunyai bentuk pada 

umumnya yaitu bentuk kubus. Hal ini membuat dadu tersebut agak susah 

untukk disentil dikarenakan permukaannya yang rata. Selain itu dadu juga 

memiliki massa tertentu. Hal ini juga dapat membuat dadu sulit untuk disentil.  

3.2.  Metodologi Perancangan 

Untuk merancang boardgame penulis menggunakan metode perancangan 

boardgame milik Andrew Looney yang diambil dari buku “Kobold Guide to 

Boardgame Design”. Dalam buku “Kobold Guide to Boardgame Design" Looney 

memberikan cara untuk mendesain board game yang dibuat dalam bentuk bagan.   
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Gambar 3.18. Bagan Perancangan Board Game  Looney 

(Selinker, 2011)  

   

3.2.1.  Menemukan ide   

Hal pertama yang penulis lakukan untuk mendesain boardgame perang saga 

adalah menemukan ide dari gameplay boardgame “Perang Saga”. Pertama-

tama penulis mencari bagaimana gameplay dari boardgame “Perang Saga”. Ide 

dari boardgame “Perang Saga” penulis dapatkan dari gameplay asli permainan 

tradisional biji saga yaitu dengan cara menebar biji saga dengan jumlah tertentu 

dan menyentil biji saga yang telah ditebar tersebut.  
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3.2.2.  Tema vs mekanik  

Penulis kemudian menentukan dasar dari gameplay boardgame “Perang 

Saga”. Pada boardgame “Perang Saga” Penulis mempertahankan gameplay 

asli dari permainan tradisional biji saga yaitu dengan cara mengumpulkan biji 

saga dari semua pemain dalam satu tangan dan menebarkan biji tersebut. 

Kemudian pemain harus memilih 2 dari biji saga yang telah ditebarkan dan 

membuat garis diantara 2 biji saga tersebut tanpa mengenai biji saga yang 

telah dipilih dan biji saga lain yang tidak dipilih. Kemudian pemain tersebut 

harus menyentil salah satu biji saga yang telah dipilih tadi hingga mengenai 

biji saga yang merupakan pasangan dari biji saga yang telah dipilih. Saat 

menyentil biji saga yang dipilih hanya boleh mengenai biji saga yang 

merupakan biji saga yang telah dipilih. Jika seandainya biji saga yang telah 

disentil mengenai biji saga yang lain atau mengenai lebih dari 1 biji saga, 

maka pemain tersebut harus mengakhiri gilirannya dan akan digantikan oleh 

pemain selanjutnya.   

3.2.3.  Card Game vs Board Game  

Tahap ketiga yang dilakukan oleh penulis adalah menentukan jenis gameplay 

dari board game “Perang Saga”. Pada awalnya penulis ingin mencoba board 

game tentang biji saga  sebagai sebuah card game. Pada card game  tentang 

biji saga komponen yang digunakan hanyalah satu deck kartu. Gameplay dari 

card game  biji saga ini penulis dapatkan dari hasil study  referensi terhadap 

suatu card game yang bernama Roket Raket. Card game ini merupakan card 

game tentang permainan bulu tangkis. Kegunaan kartu pada card game ini 
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merupakan sebagai penunjuk arah kemana pemain akan memukul kok bulu 

tangkis.   

  

Gambar 3. 19. Board Game Roket Raket 

 (Sumber : https://boardgame.id/10-deretan-board-game-indonesia-3/roket-raket/)  

Penulis kemudian memutuskan untuk tetap mempertahankan gameplay 

dari permaianan tradisional biji saga yaitu dengan cara menyentil dikarenakan 

menyentil merupakan salah satu cara untuk memainkan permainan biji saga. 

Penulis mencampurkan antara permainan asli dari permainan tradisional biji 

saga. Kartu yang terdapat pada card game ini berguna sebagai penentu 

langkah dari setiap pemain.  Card game dimainkan oleh 4 orang. Komponen 

dari card game ini adalah 1 buah deck kartu dan juga token yang berbentuk 

koin. Token ini merupakan pengganti dari biji saga.    

Penulis juga merancang game tentang biji saga menjadi sebuah 

boardgame. Boardgame ini bernama “Perang Saga”. Untuk boardgame 

“Perang Saga” ini dimainkan oleh 2 hingga 5 orang. Komponen yang terdapat 

pada boardgame ini   adalah satu buah dadu, lima pion besar, lima pion kecil, 

satu buah papan bermain, satu buah papan score dan 5 buah token. Pada board 
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game tentang biji saga ini yang menentukan langkah dari setiap pemain adalah 

jumlah angka dadu. 

3.2.4.  Membuat Catatan  

Pada tahap ini penulis membuat catatan yang terjadi saat melakukan testplay. 

Beberapa catatan yang penulis dapatkan berpengaruh dengan gameplay dari 

boardgame “Perang Saga”. Selain itu penulis juga meminta masukan-masukan 

kepada orang-orang yang membantu penulis untuk melakukan testplay.   

 

Gambar 3. 20. Tanggapan dari Hasil Testplay 

3.2.5.  Mengembangkan Ide  

Ide dari gameplay boardgame “Perang Saga” penulis dapatkan melalui 

gameplay asli permainan biji saga. Gameplay dari permainan biji saga tersebut 

dimainkan dengan cara mengumpulkan semua biji saga yang dimiliki oleh 

semua pemain.  Kemudian pemain tersebut harus menebar semua biji saga 

tersebut. kemudian pemain tersebut harus memilih dua buah biji yang telah 

disebar dan membuat garis diantara kedua biji tersebut tanpa mengenai kedua 

Perancangan Board Game..., Eria Flavescensa Aprilia, FSD UMN, 2019



biji yang digarisi dan biji yang lainnya. kemudian pemain tersebut harus 

menyentil salah satu dari kedua biji yang dipilih untuk mengenai biji yang satu 

lagi.   

Dari gameplay asli permainan biji saga penulis kemudian mencoba untuk 

membuat permainan biji saga menjadi cardgame. Pada awal permainan setiap 

pemain akan dibagikan 5 buah token dan 5 buah kartu. Kartu yang dibagikan 

kepada setiap pemain merupakan kartu attack dan kartu defense. Setelah 

masing-masing pemain mendapatkan kartu dan token permainanpun dapat 

dimulai. Pertama-tama setiap pemain menentukan urutan terlebih dahulu. 

Urutan pemain akan dilakukan dengan menggunakan wang jika seandainya 

terdapat lebih dari 2 orang pemain. Jika seandainya hanya terdapat 2 orang 

pemain saja maka urutan bermain akan dilakukan dengan menggunakan suit.  

Setelah urutan pemain ditentukan maka permainan dapat dimulai. Untuk 

memainkan cardgame ini pemain pertama harus mengeluarkan kartu attack 

agar pemain tersebut dapat menantang pemain yang lainnya. Jika seandainya 

pemain tersebut tidak memiliki kartu attack maka pemain tersebut dapat 

membuang semua kartu yang ada ditangannya dan menggantikannya dengan 

5 kartu yang baru. Pemain yang membuang kartu pada saat gilirannya tidak 

diperbolehkan untuk melanjutkan gilirannya. Pemain tersebut harus 

menunggu giliran selanjutnya terlebih dahulu baru pemain tersebut 

diperbolehkan untuk mengeluarkan kartu attack.    

Pemain yang mengeluarkan kartu attack diperbolehkan untuk memilih 

pemain yang lain untuk diajak berduel. Pemain yang diajak battle tersebut 
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diperbolehkan untuk menerima tantangan dari pemain yang menantang atau 

menolak tantangan dari pemain tersebut dengan mengeluarkan kartu defend. 

Jika seandainya pemain yang ditantang mengeluarkan kartu defend maka 

giliran pemain yang menantang tidak boleh melanjutkan gilirannya dan akan 

dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Setiap kartu yang telah dikeluarkan pada 

setiap giliran harus dikembalikan kedalam deck.   

Pada awal permainan setiap pemain akan dibagikan lima buah token dan 

dua buah pion yang memiliki warna yang sama. Kemudian masing-masing 

pemain harus melempar dadu untuk menentukan giliran dari setiap pemain. 

Pemain pertama adalah pemain yang mendapatkan mata dadu paling besar. 

Pemain kedua dan seterusnya ditentukan sesuai dengan arah jarum jam. Pada 

saat gilirannya setiap pemain harus melempar dadu untuk menentukan jumlah 

langkah yang harus dilewati oleh masing-masing pemain. Dari jumlah mata 

dadu tersebut pemain harus memindahkan pion yang dimilikinya sesuai 

dengan jumlah mata dadu yang keluar. Masing-masing pemain akan 

mendapatkan score yang ada pada kotak terakhir tempat pemberhentian pion 

pemain tersebut. Jika seandainya ada dua pemain yang bertemu dalam satu 

kotak yang bertuliskan special box maka kedua pemain tersebut harus 

melakukan battle. Pemain yang kalah dari battle akan kembali ke kotak paling 

pertama atau kembali ke special box jika seandainya pemain tersebut telah 

melewati special box. Token yang digunakan untuk battle  adalah sebanyak 5 

buah token. Setiap pemain yang kalah harus memberikan token yang 

dimilikinya kepada pemain yang berhasil mengalahkannya dalama battle.   
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Gameplay dari boardgame kemudian berubah dikarenakan interaksi yang 

terjadi didalam game sangatlah sedikit. Penulis kemudian menghilangkan 

special box. Battle akan terjadi jika seandainya dua orang pemain bertemu 

pada satu kotak yang sama. Token yang digunakan untuk melakukan battle 

pada gameplay ini adalah 5 buah token. Akan tetapi, permainan terasa sangat 

lama dikarenakan battle yang sangat lama. Oleh karena itu penulis kembali 

mengubah elemen yang terdapat pada papan bermain. Penulis menambahkan 

tanda challenge pada kotak-kotak tertentu. Jika seandainya salah satu pemain 

berhenti pada kotak challenge tersebut, maka pemain tersebut harus memilih 

pemain lain yang akan menjadi lawan untuk melakukan battle. Battle akan 

dilakukan dengan menggunakan 3 buah token dari masing-masing pemain. 

Pemain yang sudah tidak memiliki token akan tereliminasi dari game.  

3.2.6.  Membuat Prototype  

Untuk mempermudah penulis melakukan playtest penulis membuat beberapa 

prototype. Prototype pertama yang penulis buat berupa sebuah papan 

permainan yang memiliki 30 kotak. Pada setiap kotak terdapat angka dan nilai 

yang didapatkan oleh masing-masing pemain saat berhenti pada kotak-kotak 

tertentu. Pada kotak tertentu juga terdapat special box. Special box berguna 

sebagai checkpoint bagi pemain yang bertemu dengan pemain yang lain pada 

satu kotak yang sama. Special box juga merupakan tanda bahwa battle akan 

terjadi jika seandainya dua orang pemain bertemu pada satu kotak special box 

yang sama.   
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Gambar 3.21. Prototype Board 1 untuk Board Game “Perang Saga” 

Pada prototype pertama penulis merasa bahwa interaksi yang terjadi 

sangatlah kurang sehingga penulis mencoba untuk membuat prototype yang 

kedua dari papan bermain boardgame “Perang Saga”. Pada prototype kedua 

dari boardgame “Perang Saga” penulis merubah papan permainan dan 

membuat papan score agar masing-masing pemain dapat menghitung score 

yang didapatkan pada setiap giliran. Papan permainan pada prototype yang 

kedua memiliki 30 kotak. Perbedaan yang terdapat pada prototype pertama 

dan kedua adalah tidak terdapat special box pada prototype kedua. Prototype 

papan permainan kedua hanya memiliki nomor kotak dan score yang didapat 

oleh masing-masing pemain saat pemain tersebut berhenti pada kotak tertentu.  

Perancangan Board Game..., Eria Flavescensa Aprilia, FSD UMN, 2019



  

Gambar 3. 22. Protoype Board 2 untuk Board Game “Perang Saga” 

Selain papan permainan penulis juga membuat papan score. Pada papan 

score yang penulis rancang terdapat angka 1 hingga 40. Pada prototype papan 

score yang pertama hanya memiliki score plus saja.   

 

 

Gambar 3. 23. Score Board 1 

Penulis mencoba melakukan testplay kepada dua orang teman penulis 

dengan menggunakan prototype papan permainan yang kedua dan papan 

score yang pertama. Penulis merasa bahwa interaksi yang terjadi pada playtest 

kedua tidak terlalu banyak karena battle hanya terjadi dua kali selama 

permainan berlangsung. Oleh karena itu, penulis merubah kembali papan 
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permainan menjadi papan permainan dengann ukuran 5x8 kotak. Pada 

testplay dengan menggunakan prototype 5x8 kotak, terdapat cukup banyak 

interaksi antar dua pemain yang melakukan testplay dengan kotak 5x8.  

  

Gambar 3. 24. Prototype Board 2 untuk Board Game “Perang Saga” 

Penulis kemudian mencoba untuk menambahkan tantangan pada kotak-

kotak tertentu agar bisa terdapat lebih banyak interaksi lagi didalam game. 

Penulis menambahkan jumlah score yang terdapat pada beberapa kotak 

tertentu. Penulis juga menambahkan kata challenge pada kotak dengan score 

tinggi tersebut. Kotak ini merupakan tempat pemain untuk menantang pemain 

yang lainnya. Score yang terdapat pada kotak dengan tanda challenge harus 

diperebutkan oleh pemain yang melakukan duel. 
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Gambar 3. 25. Prototype Board 3 untuk Board Game “Perang Saga” 

Pada tanggal 26 Oktober 2018 diadakan prototype day yang dilaksanakan 

di UMN. Pada prototype day ini penulis mengubah kembali tampilan dari 

board yang digunakan untuk bermain dengan menambahkan beberapa desain 

tertentu. Selain itu token yang digunakan oleh masing-masing pemain juga 

telah diubah dengan menggunakan pvc board dengan ketebalan 4 mm yang 

dipotong berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm.  
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Gambar 3. 26. Prototype Pion 1  

Penulis merancang visual yang digunakan untuk prototype day. Penulis 

tetap menggunakan papan bermain yang sebelumnya yang memiliki tanda 

challenge pada kotak tertentu. Perbedaan antara prototype ketiga dengan 

papan prototype untuk prototype day adalah pada papan prototype untuk 

prototype day sudah terdapat desain dari papan permainan walaupun bukan 

merupakan desain akhir dari papan permainanan final dari boardgame “Perang 

Saga”.  

Selain mendesain visual dari papan permainan, penulis juga mengubah 

papan score. Prototype papan score yang pertama sangatlah kecil sehingga 

pemain sangat susah untuk melihat dan memindahkan pion penanda score. 

Selain itu, jumlah score  yang ada pada  prototype papan score  yang pertama 

kurang banyak sehingga pemain sedikit kesusahan untuk menghitung score. 

Penulis juga menambahkan score minus pada setiap papan score. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pemain menghitung score  saat pemain tersebut 

mendapatkan score minus.  

  

  

Gambar 3. 27. Prototype Papan Score 2 
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3.2.7.  Menuliskan Rules  

Sebelum menuliskan rules dari boardgame “Perang Saga” penulis mencoba 

untuk menyusun rules dari boardgame “Perang Saga”. Setelah Saat 

melakukan testplay penulis menuliskan bagaimana cara memainkan 

boardgame “Perang Saga” kepada para pemain. Selain itu penulis juga 

menjelaskan beberapa rules yang tidak dimengerti oleh para pemain.  Setelah 

beberapa kali melakukan testplay, penulis mendapatkan banyak masukan dan 

kritikan dari teman-teman penulis yang memainkan boardgame “Perang 

Saga”. Para pemain mengatakan bahwa durasi permainan terlalu lama. Hal ini 

dikarenakan battle yang belangsung sangat lama. Selain itu, system battle 

membuat pemain yang tidak melakukan battle tidak melakukan apa-apa. 

Selain itu, pemain yang telah kehabisan token dikarenakan selalu kalah saat 

melakukan battle juga harus menunggu pemain lain hingga mencapai garis 

finish. Hal ini membuat pemain yang telah kehabisan token tidak memiliki 

sumber score lain selain score yang terdapat pada setiap kotak yang ada pada 

papan permainan. Hal ini juga meningkatkan potensi pemain untuk 

mendapatkan score minus.     
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Gambar 3. 28. Rules Board Game “Perang Saga” 

Dikarenakan beberapa masukan dan kritikan yang penulis dapatkan, oleh 

karena itu penulis memutuskan untuk mengubah rules dari boardgame. 

Perubahan yang terjadi pada rules boardgame “Perang Saga” adalah:  

1. Token yang digunakan untuk melakukan battle yang awalnya 

menggunakan 5 token diganti menjadi 3 token.  

2. Jika seandainya salah satu pemain telah mencapai garis finish maka 

permainan akan dihentikan. Semua pemain akan menghitung score yang 

dimilikinya.  

Setelah rules dari boardgame “Perang Saga” berubah, penulis kemudian 

kembali melakukan testplay. Setelah melakukan testplay penulis 

mendapatkan beberapa kritik bahwa score tambahan yang didapatkan dari 

token yang dimiliki oleh masing-masing pemain dirasa sangat sedikit. 
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Penulis kemudian mengubah tambahan score yang akan didapatkan oleh 

masing-masing pemain dari token yang berhasil dimiliki oleh masingmasing 

pemain pada akhir permainan. Pada awalnya jumlah tambahan score yang 

didapatkan dari setiap token berjumlah 1 poin. Kemudian tambahan poin 

yang didapat dari token yang dimiliki oleh masing-masing pemain adalah 2 

poin per token.   

Penulis juga membuat prototype rulebook yang kedua. Prototype rulebook 

ini digunakan pada saat prototype day yang dilaksanakan di UMN pada 

tanggal 26 Oktober 2018.  

  

Gambar 3. 29. Rulebook  untuk Prototype Day 
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3.2.8.  Playtest  

Penulis melakukan testplay pada setiap prototype yang pernah penulis buat. 

Pada gameplay pertama yang penulis rancang yaitu permainan biji saga dalam 

bentuk card game. Pada playtest yang pertama penulis melakukan testplay 

sebanyak satu kali. Dari hasil testplay tersebut penulis merasa bahwa 

gameplay dari card game tentang permainan biji saga ini terasa sangat 

membosankan dikarenakan gameplay dari card game permainan biji saga 

tersebut repetitive.  

Penulis kemudian mencoba untuk mengubah card game biji saga menjadi 

boardgame. Pada testplay pertama dengan menggunakan kotak dengan 

special box penulis merasa bahwa interaksi yang terjadi pada testplay dengan 

menggunakan prototype board 1 sangatlah sedikit sehingga penulis mengubah 

papan permainan dengan kotak 5x6 dan menghilangkan special box yang 

terdapat pada kotak-kotak tertentu.  

Testplay pertama dari prototype board 2 dilakukan terhadap 2 orang 

pemain dengan menggunakan board yang pertama. Testplay pertama yang 

dilakukan oleh 2 orang pemain dengan menggunakan board 5x6 kotak terasa 

sangat tidak ada interaksi diantara pemain di saat sedang bermain. Oleh karena 

itu, penulis mengganti board dengan board yang berjumlah 5x8 kotak.  

Kemudian papan bermain digantikan dengan papan bermain dengan 

ukuran 5x8 kotak. Setelah dilakukan pergantian papan bermain, penulis 

meminta kedua pemain untuk melakukan tesplay yang kedua dengan 

menggunakan papan bermain yang memiliki lebih banyak kotak dari board 
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sebelumnya. Pada testplay yang kedua yang dimainkan oleh 2 orang dengan 

board 5x8 kotak dapat dirasakan bahwa interaksi yang terjadi saat 

dimainkan lebih banyak dari sebelumnya yaitu interaksi antar pemain saat 

melakukan battle.  

Kemudian Penulis melakukan testplay ketiga dan keempat dengan 

kembali menggunakan board yang pertama yaitu board dengan ukuran 5x6 

kotak. Pada testplay yang ketiga dan keempat ini sudah terasa sangat banyak 

interaksi yang dilakukan oleh masing-masing pemain. Akan tetapi, testplay 

terasa sangat lama dikarenakan battle yang dilakukan oleh pemain dan 

interaksi hanya dilakukan oleh pemain yang  

melakukan battle saja.   

Penulis kemudian mengganti papan permainan dengan menambahkan 

tanda challenge pada kotak-kotak tertentu. Pada playtest dengan 

menggunakan prototype board 3 terdapat sangat banyak interaksi pada 

setiap pemain dikarenakan adanya challenge pada kotak-kotak tertentu. 

Pada testplay ini permainan dirasa semakin lama dikarenakan battle yang 

semakin banyak terjadi dan hal ini semakin membuat pemain yang tidak 

melakukan battle menjadi tidak melakukan apa-apa dan harus menunggu 

lama dikarenakan lamanya battle yang dilakukan oleh pemain yang lainnya.    

3.2.9.  Inner Circle  

Pada tahap inner circle penulis melakukannya terhadap teman-teman dekat 

penulis. Penulis melakukan testplay beberapa kali terhadap beberapa 

kelompok yang berbeda. Dari hasil inner circle penulis mendapatkan berbagai 
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macam tanggapan. Dari setiap tanggapan yang telah penulis dapatkan 

mempengaruhi gameplay dari boardgame “Perang Saga”. Pada proses inner 

circle penulis menemukan beberapa masalah yang terjadi pada gameplay dan 

komponen boardgame yaitu :  

a. Gameplay dirasa sangat lama dikarenakan battle yang berlangsung lama  

b. Token yang digunakan sulit untuk dibedakan  

 

3.2.10. Get Defensive and Brood  

Pada saat melakukan testplay kepada para pemain, penulis mendapatkan 

banyak sekali kritik dari para pemain. Kritik yang didapatkan oleh penulis 

adalah :  

a. Biji yang digunakan terlalu kecil sehingga susah untuk disentil  

b. Token yang digunakan susah dibedakan   

c. Battle terasa sangat lama sehingga membuat permainan terasa lama  

d. Score tambahan yang didapatkan oleh setiap pemain yang diperoleh dari 

token sangatlah kecil  

Penulis kemudian mencoba mengubah beberapa komponen dan gameplay 

dari boardgame “Perang Saga”. Komponen dan gameplay yang berubah adalah 

:  

a. Pada awalnya jumlah token yang digunakan untuk battle menggunakan 5 

token diubah menjadi 3 token agar permainan tidak terlalu lama.  
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b. Pada awalnya token menggunakan biji saga yang memiliki ukuran kecil. 

Biji saga tersebut kemudian diubah menjadi token yang menggunakan pvc 

board dengan ketebalan 4 mm dan memiliki diameter 1 cm.  

c. Score tambahan dari setiap token yang dimiliki oleh pemain pada awalnya 

hanya berjumlah 1 poin diubah menjadi 2 poin.   

3.2.11. Outer Circle  

Pada tahap ini penulis melakukan testplay kepada beberapa pemain penulis 

yang lainnya. Pada tahap ini penulis menemukan bahwa score yang didapat 

dari token yang diperoleh oleh masing-masing pemain terasa sangat kecil 

dikarenakan hanya memiliki 1 tambahan score saja.   

3.2.12. Melakukan Testplay ke Orang Asing  

Pada tanggal 26 Oktober 2018 diadakan prototype day di UMN. Pada saat 

prototype day board game perang saga dimainkan oleh 21 responden. Hasil 

dari prototype day adalah:  

1. Rules permainan masih kurang jelas.  

2. Tidak adanya tema yang kuat di dalam board game ini.  

3. Bentuk token yang terlalu kecil dan terlihat sama sehingga agak sulit untuk 

dibedakan.  

4. Battle masih terlalu lama.  

5. Diperlukan arena bermain untuk battle.  

3.2.13. Simplifikasi  

Pada tahap terakhir yang penulis lakukan adalah mensimplifikasi boardgame 

yang penulis rancang. Simplikasi penulis lakukan terhadap papan score. Pada 
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awal perancangan boardgame “Perang Saga” memiliki lima papan score. 

Masing-masing pemain akan mendapatkan papan scorenya masing-masing. 

Penulis kemudian mengurangi jumlah papan score menjadi satu buah papan 

score.   

3.2.14. Perancangan visual  

Sebelum prototype day yang dilaksanakan di UMN pada tanggal 26 Oktober 

2018, penulis mencoba untuk merancang visual dari papan permainan board 

game “Perang Saga”. Penulis pada akhirnya memilih papan dengan ukuran 

5x6 petak. Untuk memisahkan antara satu petak dengan petak yang lainnya 

penulis menggunakan bentuk dari biji saga. Penulis juga menambahkan 

petunjuk arah mulai dan berakhirnya permainan dengan menggunakan bentuk 

persegi panjang. Selain itu, terdapat angka yang menunjukkan jumlah score 

yang didapatkan oleh masing-masing pemain pada setiap kotaknya. Penulis 

juga menambahkan tanda  challenge pada beberapa petak tertentu.    

  

Gambar 3.30. Visual Papan Permainan untuk Prototype Day  

Penulis kemudian mengubah visual dari papan permainan dikarenakan 

visual dari papan permainan yang sebelumnya tidak sesuai dengan konsep 
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dari visual yang penulis inginkan. Penulis kemudian mengubah bentuk dari 

setiap petak menjadi bentuk bulat dengan tetap menggunakan warna yang 

sama dengan papan permainan sebelumnya.   

  

Gambar 3.31. Perancangan Awal Papan Permainan 

Penulis kemudian mencari color palette untuk membantu penulis 

menemukan warna yang tepat untuk papan permainan. Penulis membuat 

beberapa alternatif desain papan permainan dari beberapa color palette yang 

penulis cari.   
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Gambar 3.32.Alternative Desain Papan Permainan 

   

  

  

Gambar 3.33. Color palette yang Menjadi Alternatif Warna 

  

Penulis terus mencoba mengganti warna dari board untuk bermain 

sehingga penulis menemukan salah satu color palette yang cocok untuk 

digunakan sebagai warna board untuk bermain.   

  

Gambar 3.34. Papan Permainan Final  
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Gambar 3.35.Color Palette yang digunakan untuk Board dan Packakging 

 

Papan permainan boardgame “Perang Saga” menggunakan warna 

sesuai dengan warna color palette pada gambar diatas. Lingkaran pada 

papan permainan memiliki warna merah sedangkan background dari papan 

permainan menggunakan warna abu-abu yang terdapat color palette yang 

telah dipilih oleh penulis.   

Selain merancang visual untuk papan permainan, penulis juga 

merancang visual untuk papan score. Papan score board game “Perang 

Saga” menggunakan desain yang sama dengan papan permainan. Penulis 

juga menggunakan color palette  yang sama dengan color palette  yang 

dimiliki oleh papan permainan.   

  

Gambar 3.36.Desain Papan Score 

Setelah merancang papan permainan maka, penulis merancang 

packaging dari board game perang saga. Pertama-tama penulis mengambil 

objek yang merupakan salah satu ikon dari board game perang saga. Penulis 

memutuskan untuk mengambil token yang merupakan salah satu hal yang 
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menjadi ikon dari board game perang saga. Penulis juga menyusun token 

tersebut secara sejajar dan memberikan efek seakan-akan kedua token 

tersebut sedang bertemu satu sama lain. Terdapat beberapa alternatif desain 

yang pernah dibuat oleh penulis dengan beberapa color palette.  

  

  

Gambar 3.37. Desain Packaging Alternatif   

Penulis kemudian mendapatkan desain packaging dengan color palette 

yang sama dengan color palette yang digunakan untuk papan permainan. 

Pada packaging bagian depan terdapat dua buah lingkaran yang 

melambangkan token yang terdapat pada boardgame. Token tersebut 

kemudian terlihat seakan sedang bergerak mengenai token yang lainnya. 

Pada packaging bagian depan juga terdapat nama dari boardgame yang 

dirancang yaitu “Perang Saga”.   

Pada sisi kiri dan kanan packaging nama dari boardgame.  Pada sisi 

kanan dan kiri packaging juga terdapat informasi tentang boardgame 
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“Perang Saga”. Informasi yang terdapat pada kiri dan kanan packaging 

adalah informasi tentang jumlah pemain, lama waktu bermain, dan umur 

pemain.  

Pada bagian atas packaging terdapat logo UMN, logo chocking Hazard 

yang menunjukkan bahwa boardgame “Perang Saga” memiliki benda yang 

berukuran kecil sehingga tidak cocok dimainkan oleh anak-anak. Pada 

bagian bawah dan atas packaging juga terdapat nama boardgame.  

Packaging pada board game “Perang Saga” memiliki ukuran 21x25 cm. Hal 

ini bertujuan agar gambar pada packaging dapat terlihat dari jarak yang jauh 

jika seandainya diletakkan pada sebuah rak display.  

  0 

 

Gambar 3. 38. Desain Akhir dari Packaging Board Game “Perang Saga” 

Selain merancang desain dari packaging bagian depan board game, 

penulis juga merancang desain packaging bagian belakang dari board game 

perang saga. Untuk menyusun elemen-elemen yang berada di bagian 

belakang packaging board game Perang saga penulis menggunakan grid 

agar penyusunan dari elemen-elemen yang tersusun pada desain packaging 

bagian belakang dapat tertata dengan rapi.  
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Gambar 3. 39. Penggunaan Grid pada Packaging Belakang 

 

  

Gambar 3.40. Packaging Bagian Belakang  

Di bagian belakang packaging board game perang saga penulis 

memberikan deskripsi tentang board game dari perang saga, komponen-

komponen yang ada di dalam board game perang saga dan juga beberapa 

logo seperti logo jumlah pemain, lama bermain dan umur para pemainnya. 

Hal ini penulis masukkan untuk menjelaskan tentang board game perang 

saga.  
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Penulis juga mengubah token yang digunakan sebagai pengganti biji 

saga pada board game “Perang Saga”. Pada awalnya token yang digunakan 

menggunakan token dengan bentuk bulat berwarna merah. Hal yang 

membedakan  token dari setiap pemain adalah tanda yang penulis temple 

pada setiap sisi token. Ketebalan dari token tersebut adalah 0,4 cm. Setelah 

penulis melakukan testplay  pada prototype day tanggal 28 Oktober 2018, 

penulis mendapatkan beberapa feedback  tentang token tersebut. Banyak 

yang mengatakan bahwa token sulit untuk dibedakan. Selain itu, token 

tersebt tidak memiliki keseimbangan yang sama sehingga sulit disentil.  

Penulis kemudian mencoba beberapa alternatif token. Penulis mencoba 

untuk membuat token dengan menggunakan papan MDF yang memiliki 

ketebalan 6 mm. Penulis juga kemudian mewarnai token tersebut dengan 

menggunakan pylox. Pada awalnya penulis memilih 5 pilihan warna pylox 

yaitu warna merah, kuning, hijau, oranye dan pink. Akan tetapi, dari kelima 

warna yang penulis pilih 2 warna diantaranya memiliki warna yang hampir 

sama saat diaplikasikan ke token board game. Selain itu, warna dari pylox yang 

penulis pilih juga memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi sehingga 

warna yang dipakai kurang sesuai dengan packaging  dan papan bermain.  
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Gambar 3.41. Prototype Pion dan Token   

Penulis kemudian mencoba untuk membuat token dengan 

menggunakan menggunakan papan MDF dengan ketebalan yang sama yaitu 

6 mm. Penulis juga menentukan warna baru yang akan digunakan sebagai 

warna token yaitu warna kuning, merah, hitam, hijau dan biru. Penulis 

mengganti bahan untuk mewarnai token dengan menggunakan cat akrilik. 

Akan tetapi dikarenakan warna dari cat akrilik yang diaplikasikan terhadap 

token tidak terlalu terlihat dan dikarenakan token yang terkadang dapat 

berdiri ketika disebarkan membuat penulis kembali mengubah bahan yang 

digunakan untuk membuat token.  

  

Gambar 3. 42. Prototype Token  

Bahan untuk membuat token kemudian diganti menjadi biji sempoa 

yang memiliki bentuk bulat dengan ketebalan 5 mm pada sisi tengahnya dan 

sisi pinggir dari biji sempoa tersebut sangatlah tipis. Hal ini mengatasi 

adanya token yang berdiri saat disebar. Penulis juga mencoba untuk 

mewarnai token tersebut untuk membedakan setiap token dengan 

menggunakan cat akrilik. Akan tetapi warna dari cat akrilik tidak keluar pada 

biji sempoa yang penulis gunakan sehingga, penulis kembali mengganti 

bahan untuk mewarnai token dengan menggunakan pilox.  
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Gambar 3.43. Token Final 

Penulis juga membuat pion yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pemain telah melangkah dan seberapa besar poin yang berhasil 

dikumpulkan oleh pemain tersebut. Bentuk dari pion yang digunakan adalah 

bentuk persegi panjang yang memiliki lingkaran pada bagian atasnya. Pada 

awalnya penulis merancang pion dengan menggunakan papan MDF dengan 

ketebalan 9 mm dan mewarnai semua pion sesuai dengan warna pilihan 

penulis yang palin pertama yaitu warna merah, kuning, hijau, oranye dan 

pink. Masing-masing warna memiliki 2 pion. Pion yang telah penulis 

warnain memiliki masalah yang sama dengan desain token pertama kali 

yaitu terdapat warna yang mirip dan warna yang tidak sesuai dengan 

packaging  dan papan bermain.  

Dikarenakan hal tersebut penulis kemudian mengganti pion dengan 

menggunakan papan MDF dengan ketebalan 6 mm. Penulis mengubah 

ketebalan dari papan MDF tersebut dikarenakan saat pion yang diletakkan 

pada papan permainan pion tersebut hampir menutupi satu petak lingkaran 

pada papan permainan.   
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Penulis juga mewarnai pion dengan pilihan warna kedua yang telah 

penulis pilih yaitu warna kuning, merah, hitam, hijau dan biru. Pertama-tama 

penulis mewarnai token tersebut dengan menggunakan cat akrilik. Akan 

tetapi, warna pada pion tidak terlalu jelas saat diaplikasikan. Oleh karena itu 

penulis mengganti pewarna dari pion dengan menggunakan pilox dengan 

warna yang sama dengan warna sebelumnya.   

  

Gambar 3. 44. Pion Final 

Setelah membuat pion, penulis membuat rulebook dari board game 

“Perang Saga”. Cover dari rulebook tersebut menggunakan gambar yang 

sama dengan packaging board game “Perang Saga”. Rulebook pertama yang 

penulis buat memiliki cover yang sama dengan packaging board game 

“Perang Saga”. Akan tetapi pada bagian atas cover terdapat tulisan rulebook. 

Pada bagian dalam rulebook, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu set up, 

cara bermain, battle, dan objektif.   
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Gambar 3.45. Cover Rulebook 

 

 

Gambar 3.46. Isi Rulebook 

Pada rulebook yang pertama kali penulis rancang tidak terdapat gambar-gambar 

yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam board game. 

Oleh karena itu, penulis merubah desain dari rulebook  dengan menambahkan 

beberapa gambar tentang komponen-komponen yang ada di dalam board game. 
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Selain itu, penulis juga mengubah warna rulebook dengan warna yang terdapat pada 

color palette yang digunakan pada packaging dan papan permainan board game.  

 

Gambar 3.47. Perancangan rulebook 2 

Pada rulebook 2 penulis juga membagi rulebook menjadi beberapa bagian 

yaitu komponen, set up, cara bermain, battle dan objektif. Penulis juga 

menambahkan gambar-gambar yang memberikan penjelasan tentang komponen 

yang ada dalam board game, set up dan penjelasan tentang papan bermain. Penulis 

menggunakan grid untuk merancang rulebook pada gambar 3.44. untuk membantu 

penulis meletakkan komponen-komponen dari rulebook 2. 

 

Gambar 3.48. Penggunaan Grid pada rulebook 2 
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Penulis kemudian mengubah desain rulebook 2. Hal ini dikarenakan desain 

rulebook 2 masih belum terlihat rapi. Pada desain rulebook berikutnya ukuran dari 

rulebook adalah a5. Pada Pada desain rulebook ini penulis juga mengubah grid yang 

digunakan. Warna pada desain rulebook 3 masih memiliki warna yang sama dengan 

desain rulebook 2. Konten yang terbagi dalam desain rulebook 3 juga sama dengan 

rulebook 2 yaitu komponen, setup, cara bermain, battle dan objektif.  

 

 

Gambar 3.49. Penggunaan Grid pada Rulebook 3 
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Gambar 3.50. Desain Rulebook Final 
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