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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana terstruktur. Penulis 

akan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ke 

narasumber dan mengadakan janji untuk bertemu dengan narasumber. Wawancara 

ini dilakukan untuk membantu proses penelitian serta proses perancangan penulis. 

Wawancara dilakukan dengan (1)  Gerry pengelola Taman Wisata Alam Mangrove 

Muara Angke dan (2) Beatrice Nauli, 2D artist dari Agate Studio. 

 Hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Wawancara dengan Gerry (Pengelola Taman Wisata Alam Mangrove 

Muara Angke) 

Tempat  : Taman Wisata Alam Mangrove Muara Angke 

Waktu    : 2 September 2018, Jam 12.30-13.00 

Wawancara terstruktur ini dilakukan bersama dua anggota kelompok 

penulis, Franstino dan Dennis dan Gerry sebagai narasumber. Wawancara 

ini akan membahas lebih dalam mengenai hutan mangrove dan cara 

perawatannya. 

 Pada awal wawancara, beliau menjelaskan pengertian mengenai 

pohon bakau dan hutan mangrove, hutan mangrove adalah kumpulan dari 

berbagai pohon tropik dan subtropik yang terkena pasang air laut sementara 

pohon bakau adalah salah satu jenis pohon yang merupakan bagian dari 

hutan mangrove. Kemudian manfaat hutan mangrove yang mampu 
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menghasilkan oksigen sepuluh kali lipat lebih banyak dibanding hutan 

lainnya sehingga banyak orang yang mengalami penyakit stroke akan 

datang berkunjung untuk berjalan di hutan mangrove pada saat pagi hari. 

Hutan mangrove juga merupakan habitat bagi banyak jenis fauna seperti 

burung, menjawat, monyet, dan berbagai jenis lainnya. Gerry juga 

menyebut hutan mangrove sebagai benteng dunia dengan mengambil kasus 

contoh kejadian di tsunami di Aceh dimana waktu itu yang menahan 

tsunami juga merupakan hutan mangrove. Hutan mangrove juga tak hanya 

menahan abrasi pantai tetapi juga membantu sirkulasi air. Hutan mangrove 

didominasi oleh lumpur, satu gram lumpur mampu menyerap tiga kilogram 

air dan akan menguap lagi apabila terkena matahari. 

 Beliau juga menjelaskan pohon bakau memiliki banyak jenis 

contohnya adalah api-api, bruguaira, pidada, nyimplung, dan lainnya. 

Manfaat untuk pohon-pohon tersebut pun berbeda, ada yang bisa dijadikan 

pewarna, ada yang bisa dimakan atau dijadikan jus, dan seterusnya. Untuk 

perawatan hutan bakau tidak diperlukan perawatan khusus karena 

penanaman hutan bakau juga termasuk mudah, biji bakau sekedar 

dimasukkan ke air sudah bisa tumbuh namun pertumbuhan bakau 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam waktu 3 tahun, bakau hanya 

bertumbuh sebesar 2 meter. Untuk proses penanaman, taman wisata 

menyediakan apabila pengunjung ingin membantu menanam bakau dengan 

membayar biaya sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bila 

sedang pasang tinggi, maka untuk menanam bakau akan disediakan sebuah 
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tempat dari bambu yang mampu menahan air agar biji baku tidak terbawa 

arus. Bila ada pohon bakau ada yang mati maka pohon bakau akan 

dijadikan pupuk cair untuk tanaman lainnya. Pupuk cair tersebut nanti akan 

diubah menjadi pupuk asap kemudian disebar ke tanaman lainnya. 

 Gerry menceritakan taman wisata ini sebenarnya merupakan bekas 

pertambakan ikan yang kemudian dijadikan menjadi hutan mangrove atas 

usaha Balai Konservarsi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan mulai 

dibangun mulai dari tahun 1976 kemudian resmi dibuka pada tahun 2002. 

 Taman wisata ini ditinggali berbagai jenis hewan seperti burung 

kuntul, bebek, elang, bangau, monyet, biawak, sementara untuk jenis-jenis 

ikan yang tinggal disana adalah ikan air payau seperti ikan nila.  

Taman wisata ini terletak dekat dengan laut sehingga dalam jangka 

waktu setahun akan mengalami pasang air laut selama dua sampai tiga kali. 

Ketika hal ini terjadi maka taman wisata akan terendam hingga tak bisa 

didatangi pengunjung namun biasanya terjadi pada saat malam.  

 Taman wisata ini mempunyai banyak pengunjung pada saat 

weekend yang mampu menyentuh jumlah kurang lebih 700 orang apabila 

sedang ada acara bahkan bisa mencapai 1000 orang. 
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Gambar 3.1. Wawancara dengan Gerry 

 

2. Wawancara dengan Beatrice Nauli (2D Artist, Agate Studio) 

Tempat : Kantor Agate Studio 

Waktu  : 10 September 2018, Jam 13.18-15.26 

Wawancara terstruktur ini dilakukan bersama dua anggota kelompok 

penulis Franstino dan Dennis, dua anggota kelompok lain, Devi Ellyanti 

dan Agnes Andreyana beserta Beatrice sebagai narasumber. Wawancara ini 

diadakan untuk membahas mengenai 2D art dalam game terutama 

mengenai proses pembuatan karakter dan environment.  

 Beatrice menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang fleksibel 

karena dia mengerjakan berbagai jenis tugas mulai dari membuat karakter, 

background, UI, atau tugas yang lainnya. Beatrice menjelaskan tentang 

pentingnya karakter dalam game apalagi bila game tersebut memiliki narasi 
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yang berpusat pada karakter tergantung bagaimana penulis ingin 

memperlakukan karakter dari point of view pemain atau sebagai narator dan 

seterusnya. Untuk gender karakternya sendiri tergantung bagaimana 

konsep game yang sudah ditentukan apabila konsep game membutuhkan 

gender tertentu. 

 Ketika ditanya mengenai langkah-langkah mengenai perancangan 

karakter, Beatrice mengatakan seharusnya kita seharusnya sudah 

menentukan konsep game, teknis game, art style untuk game, game-nya 

menceritakan apa? Menurutnya teori dalam membuat game tidak berbeda 

jauh dengan yang dipelajari saat kuliah. Hanya memilih untuk memulai di 

mana berbeda-beda. Penulis dan tim pun diberikan contoh akan pembuatan 

game Splatoon, Splatoon adalah game tembak-tembakan yang seru yang 

pada awal prototype karakternya pada awalnya hanyalah kotak. Dari kotak 

mereka berkembang menjadi sebuah karakter kelinci namun karakter 

kelinci dinilai kurang cocok sebagai karakter sehingga setelah dicari-cari 

lagi mereka menemukan karakter cumi. Perancangan karakter tidaklah 

harus selalu dari karakternya dulu melainkan bisa dari gameplay sebuah 

game.  

 Beatrice juga mengatakan untuk menemukan style dalam game yang 

cocok dibutuhkan eksplorasi yang luas karena melihat juga target 

marketnya, kemudian dilihat dari sisi teknis game, dan seterusnya.  Beatrice 

juga meneruskan ceritanya bagaimana memberi karakter sebuah character 

trait. Seperti misalnya karakter memiliki pita yang besar yang selalu 
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dipakainya atau membawa boneka favoritnya tetapi itu tergantung 

bagaimana latar belakang cerita karakter itu sendiri. 

 Untuk riset referensi seperti moodboard tidak menjadi suatu 

keharusan karena terkadang mereka juga cuma mengambil dari internet dan 

hanya akan turun ke lapangan bila mempunyai waktu dan biaya. Kemudian 

setelah menentukan moodboard maka saatnya menciptakan style guide 

yang akan diikuti oleh tim developer. 

 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Beatrice 

 

3.2 Observasi Hutan Mangrove 

Jenis observasi yang digunakan adalah non-participant observer. Penulis akan 

berkeliling dengan tujuan mengamati keadaan hutan mangrove namun tidak terlibat 

dengan kegiatan apapun yang dilakukan oleh pengelola hutan mangrove. 
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Gambar 3.3. Hutan Mangrove 

 

 Pada tanggal 26 Agustus dan 2 September, penulis mengadakan observasi 

ke Taman Wisata Alam Mangrove Muara Angke yang memiliki luas sekitar 100 

hektar. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi hutan mangrove beserta 

untuk mengetahui jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya untuk bisa 

menggambarkan kondisi tersebut ke dalam game.  

 

Gambar 3.4. Hutan Mangrove 
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Dari hasil observasi tersebut penulis menemukan kondisi hutan mangrove 

di sana terawat dengan baik oleh pengelola dan ada alat untuk menyediakan pupuk 

asap untuk membantu menyuburkan tanaman-tanaman lain di sana. Banyaknya 

jenis-jenis flora dan fauna di sana, seperti pohon baku, api-api, nyimplung, 

bruguara, pidada, rhizophora. Untuk fauna ada monyet berekor panjang, kucing, 

lebah madu, bebek, bangau, kuntul, elang, ikan nila, dan seterusnya. Untuk hasil 

observasi terhadap pembuatan karakter tidak membuahkan hasil karena semua 

pegawai di sana tidak ada yang menggunakan seragam dan tidak bisa digunakan 

sebagai referensi di dalam perancangan karakter. 

 

Gambar 3.5. Hutan Mangrove 
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3.3 Observasi Referensi Karakter 

 

Gambar 3.6. Referensi Anisa 

 

Penulis mengobservasi referensi gambar untuk membantu dalam perancangan 

karakter dalam game “Muara”. Penulis juga mencari referensi karakter dengan style 

gambar yang mengarah ke kartunis untuk membantu menciptakan bentuk karakter 

yang ikonik. Untuk referensi karakter Anisa, penulis mencari karakter dengan baju 

outdoor yang sesuai karena level dalam game berlokasi di hutan mangrove. penulis 

juga mencari referensi desain karakter anak-anak untuk membantu merancang 

karakter Anisa. 
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Gambar 3.7. Referensi Dewi Sri Mara 

 

 Untuk referensi karakter Dewi Sri Mara, penulis mengubah konsep awal 

Dewi Sri Mara yang awalnya berwujud manusia menjadi mahluk yang memiliki 

wujud humanoid. Karena itu penulis mencari referensi mahluk-mahluk mistis yang 

tinggal di hutan dan berwujud humanoid seperti dryad, fairy, dan lainnya.  

Gambar 3.8. Referensi Rendra dan anak buah 
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Gambar 3.9. Referensi Rendra dan anak buah 
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 Sementara untuk karakter antagonis dan anak buah yang akan dihadapi 

sepanjang cerita, penulis mencari referensi antagonis yang memberikan kesan 

karakter yang berkarisma dan memiliki kekuatan. Oleh karena itu, penulis mencari 

referensi karakter yang menggunakan setelan jas formal. Penulis juga mencari 

karakter antagonis yang memiliki kesan mengintimidasi karakter utama. Untuk 

desain karakter anak buah antagonis, penulis mencari referensi karakter yang 

bertubuh besar dan kuat karena anak buah merupakan pekerja kontruksi. Penulis 

juga mencari desain antek-antek yang mengintimidasi karakter utama. 

 

3.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode penelitian dimana penulis mencari informasi lebih 

dalam mengenai topik penelitian melalui buku, jurnal, dan artikel. Studi pustaka 

dilakukan agar penulis dapat mendapat informasi yang berguna dalam membantu 

mengenai topik yang dipilih.  

Studi pustaka juga adalah langkah awal yang diambil penulis untuk 

mengumpulkan informasi mengenai cara perancangan secara lebih dalam untuk 

hasil yang maksimal. 

 

3.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting digunakan untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan game 

dengan tujuan untuk memberi pandangan dan pengetahuan baru dalam proses 

pembuatan Tugas Akhir. 
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1. Valiant Hearts 

 

Gambar 3.10. Valiant Hearts 

(Sumber:https://store.steampowered.com/app/260230/Valiant_Hearts_The_Great_War__Soldats_I

nconnus__Mmoires_de_la_Grande_Guerre/?l=spanish) 

 

Valiant Hearts bercerita tentang empat orang yang bertemu secara tidak sengaja dan 

mulai berinteraksi antara satu sama lain. Empat orang ini memiliki cerita masing-

masing dan akan dimainkan oleh pemain secara bergantian. Valiant Hearts 

mengambil cerita berdasarkan sejarah asli, yaitu Perang Dunia I. Tetapi, keempat 

karakternya merupakan fiksi. Keempat karakter tersebut didesain untuk tidak 

membunuh siapapun selama dalam game. Konsep dari keempat karakter tersebut 

adalah sisi yang masih memiliki “kemanusiaan”. Hasilnya, gameplay pun 

diciptakan bahwa mereka tidak bertarung dengan musuh, melainkan mengecoh 

lawan dan memecahkan puzzle dibantu oleh Walt, anjing perang yang setia. Dalam 

Valiant Hearts, ada lima tokoh karakter utama; 
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Gambar 3.11. Valiant Hearts Characters 

Sumber: http://valianthearts.wikia.com/wiki/File:1458536_177584525768163_603373934_n.jpg 

 

1. Emile 

Emile hanyalah petani sebelum ia menjadi tahanan perang dalam 

perang pertamanya selagi mencari anak menantunya. Di akhir 

tahun 1917, Emile membunuh seorang prajurit yang membuat 

dirinya ditembak mati. Dalam surat terakhirnya ke putrinya, Marie 

ia mengekspresikan bahwa ia membenci perang dan berharap 

Marie dan keluarganya menemukan kebahagiaan. Emile 

diceritakan sebagai orang yang melayani negaranya dengan baik 

dan membunuh orang lain demi nyawa orang lain. 

2. Freddie 

Freddie adalah prajurit Amerika yang terdaftar sebagai insiyur dan 

bersumpah untuk membalaskan dendamnya terhadap Von Dorf 

yang membunuh istrinya. 
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3. Anna 

Anna adalah suster dari Belgia yang bertugas untuk mengobati 

prajurit yang terluka di medan perang. Sewaktu mencari ayahnya, 

ia ditangkap oleh Jerman namun ia tetap menjalankan tugasnya 

yaitu mengobati yang terluka dan menemukan ayahnya. 

4. Karl 

Karl adalah orang Jerman yang tinggal di Prancis sebelum perang 

dimulai. Dia menikahi putri Emile, Marie dan memiliki seorang 

putra bernama, Victor. Di awal game, Karl dideportasi ke Jerman 

tidak lama setelah perang dimulai dan dimasukkan ke tentara 

Jerman. 

5. Walt 

Walt adalah satu-satunya karakter anjing. Dia berinteraksi dengan 

karakter untuk membantu mereka memecahkan puzzle dalam 

game. Di dalam gameplay, pemain bisa menukar dalam 

mengendalikan karakter atau Walt dengan tujuan untuk 

menyelesaikan tugas. 
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Gambar 3.12. Gameplay 

Sumber: http://valianthearts.wikia.com/wiki/File:Valiant-hearts.jpg 

 

Keempat karakter tersebut didesain untuk tidak membunuh orang. Namun, 

Emile di fase akhir game, mengalami perubahan emosional. Dia membunuh 

atasannya karena dia dan teman-temannya dipaksa maju perang, hanya untuk 

mengorbankan diri. Emile yang didesain masih memiliki sisi “kemanusiaan”, 

memutuskan untuk membunuh atasannya. Ini dilakukan demi teman-temannya 

yang diperlakukan secara tidak “manusia”. Karena hal tersebut, Emile pun dihukum 

mati. 

 Semua visual karakter tidak tidak menunjukkan wajah, karena karakter dari 

game ini merupakan karakter fiktif yang diciptakan berdasarkan perang dunia I. 

Game ini didesain untuk fokus pada kondisi setelah perang, bukan kepada detail 

penampilan setiap individu. Warna-warna yang digunakan juga pucat dan kelam, 

untuk menggambarkan keadaaan perang saat itu. Semua karakter juga memakai 

peralatan perang untuk berpergian dari tempat ke tempat lainnya. 
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Keunikan dari Valiant Hearts adalah pemain harus menerka sendiri apa yang 

sebenarnya sedang terjadi di dalam game. Valiant Hearts hanya menunjukkan 

cutscene animasi untuk mengantarkan ceritanya. Tidak ada audio, dan tidak ada 

dialog. Game ini mencoba menyampaikan ceritanya menggunakan ilustrasi, dan 

animasi sebagai alat utama bercerita. 

2. Ori and The Blind Forest 

 

Gambar 3.13. Ori and The Blind Forest 

(Sumber: https://store.steampowered.com/app/261570/Ori_and_the_Blind_Forest/) 

 

Ori and The Blind Forest bercerita tentang Hutan Nibel yang akan punah. Setelah 

badai yang memulai segala kejadian buruk itu terjadi, Ori sebagai guardian spirit 

yang terakhir pun harus melakukan perjalanan untuk menyelamatkan tempat 

tinggalnya sambil melawan musuhnya, Kuro. Ori and the Blind Forest adalah RPG 

game dimana kita mengendalikan Ori untuk melawan musuh-musuh yang ada 

mulai dari hewan seperti babi sampai ke serangga seperti laba-laba sambil 

menjelajahi hutan yang indah. 
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Ori and The Blind Forest memiliki grafik yang indah terutama environmentnya 

kemudian dia memiliki gameplay yang menarik yaitu, sistem battlenya. 

 

Gambar 3.14. Ori and The Blind Forest 

(Sumber: https://store.steampowered.com/app/261570/Ori_and_the_Blind_Forest/) 

 

Tetapi Ori and The Blind Forest memiliki kelemahan di bagian eksplorasinya, 

dikarenakan dunianya yang terlalu luas pemain kadang-kadang bisa tersesat walau 

sudah ditunjukkan jalannya dari game-nya. 

3. Neighbours From Hell 

Neighbours From Hell bercerita tentang Woody yang suka menjahili tetangganya 

yang sudah tua dan mudah marah demi melihat reaksinya dan melihat tetangganya 

yang terkena hasil jahil dari Woody. Karena itu di dalam game secara sengaja ada 

pilihan untuk melihat setiap kejadian ketika tetangganya sedang terkena hasil jahil 

dari Woody. 
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Gambar 3.15. Neighbours From Hell 

(Sumber: https://showgamer.com/walkthrough-neighbours-hell-season-1/) 

 

Tujuan game ini adalah untuk berhasil memasang berbagai perangkap tanpa 

diketahui oleh tetangganya dalam jangka waktu tertentu. Bila Woody tertangkap 

oleh tetangganya ketika sedang memasang perangkap maka pemain langsung kalah. 

Di dalam game juga disediakan beberapa tempat untuk bersembunyi sehingga 

Woody berhasil menghindari tetangganya ketika berada di dalam ruangan yang 

sama. 

Penulis mengambil referensi untuk UI&UX game ini. Dalam game ini, 

informasinya sudah terlihat jelas di sisi layar bawah mengenai kegiatan apa yang 

akan dilakukan tetangga berikutnya, barang apa saja yang dimiliki oleh Woody saat 

ini, sisa waktu yang dimiliki pemain, dan seterusnya. 
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Gambar 3.16. Neighbours From Hell 

(Sumber: https://showgamer.com/walkthrough-neighbours-hell-season-1/) 

 

3.6 Kuesioner  

Kuesioner yang akan digunakan kuesioner terbuka. Dalam kuesioner terbuka, 

penulis tidak akan menyediakan jawaban dan bertujuan untuk membebaskan para 

responden untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka masing-masing. 

Kuesioner ini memiliki target sebesar 100 responden yang akan disebar ke 

sekolah-sekolah SMA dan anak kuliah yang berada di Tangerang dalam bentuk 

google form yang disebar melalui media sosial. Kuesioner menggunakan rumus 

Slovin dalam menentukan jumlah sampel penelitian. 

Kuesioner ini bermaksud untuk mencari tahu seberapa banyak mobile 

gamer di kalangan anak remaja, jenis game yang dimainkan, serta untuk 

mengetahui seberapa dalam anak remaja mengetahui tentang hutan mangrove.  
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3.7 Game “Muara” 

Muara adalah mobile game yang bercerita mengenai seorang anak bernama Anisa 

dan seorang peri hutan bernama Dewi Sri Mara. Mereka berdua bertemu di dalam 

sebuah hutan mangrove yang sedang dalam proses transformasi. Mereka 

bekerjasama untuk menyelamatkan hutan mangrove yang akan dihancurkan dan 

diubah menjadi pertambakan oleh ayah Anisa. 

 

3.8 Metodologi Perancangan 

 

Gambar 3.17. Bagan Perancangan 

 

Metodologi perancangan akan menjelaskan bagaimana penulis merancang karakter 

untuk game “Muara” dari awal hingga akhir. Metode ini akan membahas soal story 

dalam game, perancangan karakter beserta animasi dan interaksi karakter di dalam 

game. Teori perancangan untuk merancang karakter menggunakan teori Chris 

Solarski (2012) yang terdiri dari lima tahap: 

1. Brainstorming and Concept Character 

Penulis akan menentukan high concept untuk karakter untuk memudahkan 

dalam perancangan karakter. 
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2. Visual Metaphors 

Penulis akan menentukan body shape untuk karakter untuk memudahkan 

dalam proses perancangan thumbnail karakter. 

3. Mindmap, Research, and Moodboard 

Setelah menentuk bentuk karakter, penulis akan mencari referensi untuk art 

style karakter beserta dengan aksesorisnya. 

4. Thumbnail Development 

Setelah menentukan art style, penulis akan mulai merancangan desain 

untuk setiap karakter yang akan digunakan di dalam game. 

5. Final Character Drawing and Model Sheet 

Dalam tahap terakhir, penulis akan meninjau ulang proses dari tahap awal 

untuk melihat apakah karakter sudah sesuai dengan desain yang ditentukan 

dari awal. 

 

3.9 Story 

Pada suatu hari, seorang gadis berusia sebelas tahun bernama Anisa diajak ayahnya 

mengunjungi hutan mangrove bernama Benteng Muara karena ayahnya memiliki 

pekerjaan disana. Selagi ayahnya bekerja, terdorong oleh rasa ingin tahu karena 

baru pertama kali mengunjungi hutan mangrove, Anisa menjelajahi hutan itu 

bersama kedua temannya. Di saat menjelajahi dan mengobservasi hutan mangrove 

yang sebagian besar sudah rusak, mereka menemukan sebuah mainan yang mereka 

sangka boneka. Tiba-tiba, boneka itu berubah menjadi makhluk kecil, lalu terbang 

dan melarikan diri dari mereka. Mereka pun terkejut dan langsung mengejar 
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makhluk kecil itu sampai ke daerah hutan yang utuh. Mereka menemukan mahluk 

kecil itu terduduk di sebuah pohon bakau yang bersinar. Mereka menghampiri 

mahluk kecil itu dan meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyakitinya. 

Makhluk kecil itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ternyata ia adalah seorang 

peri hutan mistis Benteng Muara yang bernama Dewi Sri Mara. Ia pun 

menceritakan sambil menangis bahwa hutannya akan dihancurkan oleh manusia. 

Jika hal itu terjadi, ia akan kehilangan tempat tinggalnya yang sudah dijaganya 

selama ratusan tahun dan malapetaka dewa air akan datang tanpa dapat dihindari. 

Teman-teman Dewi Sri Mara dan peri lainnya sudah menyerah dan pergi mencari 

tempat tinggal baru. Namun, Dewi Sri Mara memutuskan untuk tetap setia dan 

berusaha mempertahankannya. Mendengar cerita tersebut, Anisa dan kedua 

temannya pun langsung bersedia membantu Dewi Sri Mara untuk menggagalkan 

rencana manusia yang merusak hutan Benteng Muara. Anisa dan kedua temannya 

meyusun rencana untuk menghentikan rencana pengalihan hutan Bentang Muara. 

Pada akhirnya, Anisa mengetahui bahwa Ayahnya lah yang menjadi direktur 

perusahaan yang akan segera menghabisi hutan mangrove Benteng Muara. 

 

3.10 Characters 

Karakter-karakter di dalam “Muara” adalah sebagai berikut: 

1. Anisa 

Anisa merupakan tokoh utama dan satu-satunya playable character di 

dalam mobile game “Muara”. 
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a. Fisiologi 

Anisa digambarkan sebagai anak perempuan yang berusia 11 tahun. 

Anisa memiliki gaya rambut yang dikepang dua. Kostum Anisa 

adalah kaos dan celana yang dilengkapi dengan sepatu bot. Anisa 

juga selalu membawa tas untuk menaruh barang-barang 

keperluannya. 

b. Sosiologi 

Anisa memiliki sifat yang tenang dan penurut. Anisa tidak pernah 

melawan perintah ayahnya, Rendra. Anisa juga merupakan anak 

yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu, Anisa 

akhirnya memutuskan untuk menolong Dewi Sri Mara untuk 

menyelamatkan hutan mangrove. 

c. Psikologi 

Anisa merupakan anak yang introvert. Anisa lebih suka 

bersosialisasi dengan alam daripada dengan orang lain. Karena itu 

Anisa cenderung menghindari orang lain apabila memungkinkan. 

Untuk menghindari bertemu dengan orang lain ketika diajak 

ayahnya ke hutan, Anisa menjelajahi hutan mangrove. Anisa pun 

tanpa sengaja bertemu dengan Dewi Sri Mara yang meminta 

pertolongannya. Anisa yang selalu menuruti keinginan ayahnya 

akan mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Anisa ingin 

menolong Dewi Sri Mara tetapi dengan menolong Dewi Sri Mara 

berarti Anisa menentang ayahnya sendiri.  
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2. Dewi Sri Mara 

Dewi Sri Mara merupakan sidekick yang akan membantu mengarahkan 

pemain kepada objektif setiap level agar bisa memenangkan permainan ini. 

a. Fisiologi 

Dewi Sri Mara merupakan peri dari hutan mangrove. Dewi Sri Mara 

memiliki penampilan mahluk hutan yang berbentuk humanoid. 

Tubuh Dewi Sri Mara dipenuhi dengan tekstur kayu dan memiliki 

rambut dedaunan. Umur Dewi Sri Mara tidak diketahui sama sekali.  

b. Sosiologi 

Dewi Sri Mara telah tinggal di hutan tersebut selama bertahun-

tahun dengan teman-temannya. Sampai suatu hari, hutan tersebut 

dijajah oleh manusia. Dewi Sri Mara memiliki sifat yang pantang 

menyerah dan selalu berusaha untuk berpikir positif. Dewi Sri Mara 

merupakan satu-satunya yang memutuskan untuk tetap tinggal di 

hutan tersebut demi melindungi tempat tinggalnya. Dewi Sri Mara 

pun kemudian bertemu dengan Anisa dan bekerjasama untuk 

menyelamatkan hutan mangrove. 

c. Psikologi 

Dewi Sri Mara yang tidak ingin menyerah untuk menyelamatkan 

hutannya pun meminta tolong kepada Anisa. Hutannya dijajah oleh 

manusia tetapi pada akhirnya Dewi Sri Mara meminta tolong 

kepada seorang manusia juga yaitu Anisa. Satu-satunya manusia 

yang bisa melihat Dewi Sri Mara adalah Anisa. Oleh karena itu, 
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Anisa merupakan harapan terakhir Dewi Sri Mara untuk 

menyelamatkan tempat tinggalnya. 

3. Ayah Anisa 

Ayah Anisa yang bernama Rendra adalah antagonis utama didalam mobile 

game “Muara”. 

a. Fisiologi 

Rendra digambarkan sebagai pria berumur sekitar 40 tahun. Rendra 

merupakan pemimpin projek, oleh karena itu Rendra memiliki 

penampilan memakai jas dan sepatu yang formal. Rendra juga 

memakai kacamata hitam untuk memberikan kesan sebagai 

karakter yang jahat. Rendra selalu membawa tas kerjanya kemana-

mana karena di dalamnya banyak berkas-berkas yang penting.  

b. Sosiologi 

Rendra memiliki satu anak perempuan, yaitu Anisa. Rendra 

memiliki sifat yang tegas dan disiplin dalam bekerja dengan anak 

buahnya ataupun dengan anaknya sendiri, yaitu Anisa.  

c. Psikologi 

Rendra yang tegas dan disiplin dalam pekerjaan oleh karena itu 

selalu memarahi anak buahnya apabila pekerjaan terlambat. Ketika 

pada akhirnya Rendra mengetahui bahwa pekerjaan yang terlambat 

tersebut adalah ulah Anisa, Rendra terkejut. Rendra tidak pernah 

dibantah oleh Anisa. Hal ini menyebabkan konflik antara Rendra 

dan Anisa. 
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3.11 Brainstorming and Concept Character 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Proses sketsa Anisa 

 

High concept dari game ini adalah stealth dan introvert. Selama sesi brainstorming, 

Anisa digambarkan sebagai anak yang tenang, banyak akal, serta tidak begitu 

menyukai bersosialisasi yang menghasilkan stealth gameplay dimana Anisa tidak 

boleh ketahuan oleh pekerja konstruksi untuk menyelesaikan level tersebut. Kostum 

untuk Anisa adalah baju casual berupa baju kaos dan celana di mana dia bisa 

bergerak dengan mudah karena level berada di hutan dan selalu membawa tas untuk 

menyimpan barang-barang yang akan digunakan untuk mengelabui pekerja 

konstruksi di hutan mangrove.  

 

 

 

  

 

Gambar 3.19. Proses sketsa Dewi Sri Mara 
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Karakter peri digambarkan sebagai karakter yang tidak mudah menyerah 

karena dia memutuskan untuk tetap tinggal walaupun sendirian dan melindungi 

hutannya karena teman-temannya sudah pergi karena menyerah. Karakter peri 

memiliki kemampuan untuk terbang dan akan menemani karakter dari awal game 

hingga akhir game sebagai guide. Peri akan digambarkan memiliki tekstur kayu 

untuk tubuhnya dan sedikit dedaunan pada tubuhnya. 

 

 

 

  

 

Gambar 3.20. Proses sketsa Rendra 

 

Karakter antagonis yaitu ayah Anisa digambarkan sebagai orang yang 

disiplin dan pekerja keras yang membuat dia mendapatkan posisi sebagai pemimpin 

untuk konstruksi tersebut. Ayah Anisa memakai kostum jas dan kemeja serta celana 

panjang agar terlihat bedanya dengan pemimpin dan anak buahnya yang 

menggunakan baju konstruksi. 

Perancangan Karakter Berdasarkan..., Audrey Simananda, FSD UMN, 2018



54 

 

 Anak buah untuk antagonis menggunakan kostum pekerja kontruksi yang 

menggunakan baju jaket konstruksi yang berwarna jingga dan menggunakan safety 

helmet berwarna kuning. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.21. Proses sketsa anak buah Rendra 

 

Awalnya penulis menggunakan style yang mengarah ke arah yang chibi, 

yang merupakan karakter yang diberi kepala besar dan badan yang kecil. namun 

karena merasa kurang cocok akhirnya penulis mencoba menggunakan style yang 

lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Konsep awal 

 

Penulis mencoba untuk mengarahkan style gambar kearah karakter yang 

mendekati anatomi bentuk tubuh manusia tetapi dengan gaya stylized. 
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Gambar 3.23. Referensi 

Sumber: www.pinterest.com 

 

Penulis pun mulai mencoba untuk bereksplorasi dengan style ini namun 

penulis merasa karakter-karakter ini masih kurang ikonik dan mencoba untuk mulai 

memainkan bentuk tubuh karakter agar karakter bisa dikenali walau hanya dalam 

bentuk siluet. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Eksplorasi style visual Rendra dan anak buah 
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Gambar 3.25. Eksplorasi style visual Dewi Sri Mara dan Anisa 

 

Penulis juga merubah konsep Dewi Sri Mara. Dewi Sri Mara pada awalnya 

berwujud wanita yang memiliki setengah badan wanita setengah akar pohon. 

Penulis kemudian memutuskan untuk mengubah Dewi Sri Mara ke arah yang lebih 

seperti mahluk hutan yang berwujud humanoid.  

 

Gambar 3.26. Sketsa Dewi Sri Mara 
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Kemudian untuk karakter lain, setelah penulis mengeksplorasi bentuk tubuh 

karakter yang sesuai dengan karakteristiknya. Seperti misalnya untuk anak buah 

antagonis, mereka didesain agar berbentuk besar dan dan lebih tinggi dari karakter 

utama agar terlihat mengintimidasi. Begitu pula dengan karakter antagonis. 

Sementara karakter utama akan memiliki bentuk yang jauh lebih kecil. 

 

Gambar 3.27. Sketsa anak buah 

 

Gambar 3.28. Sketsa Rendra 
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Gambar 3.29. Lineart Anisa 

 

3.11.1 Visual Metaphors 

 

Gambar 3.30. Visual Metaphors anak buah 
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Gambar 3.31. Visual Metaphors Dewi Sri Mara 

 

Gambar 3.32. Visual Metaphors Rendra 
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Gambar 3.33. Visual Metaphors Anisa 

 

Penulis kemudian mencoba mengeksplorasi berbagai bentuk untuk perancangan 

karakter sehingga penulis merasa bahwa bentuknya sudah sesuai dengan desain 

awal yang ditentukan oleh penulis. Kemudian dari bentuk-bentuk tersebut penulis 

mencoba mengeksplorasi lebih jauh untuk desain masing-masing karakter. 
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3.11.2 Mind Map, Research, Moodboard 

 

Gambar 3.34. Moodboard Anisa 1 

 

Penulis kemudian mencari referensi gambar mengenai anak perempuan dengan 

gaya yang kartunis. Kemudian kostum yang digunakan adalah baju casual beserta 

aksesoris berbagai macam tas yang mudah dibawa sebagai aksesoris karakter untuk 

membawa item dalam game. Tas yang dicari juga merupakan tas yang mudah 

dibawa dan tidak menyusahkan gerakan karakter. Kemudian sepatu yang digunakan 

karakter juga dicari agar sesuai dengan sepatu yang digunakan untuk kegiatan yang 

dilaksanakan di luar. 
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Gambar 3.35. Moodboard Anisa 2 

 

 Penulis juga mencari referensi anak-anak Indonesia dalam merancang 

karakter Anisa. Referensi ini kemudian akan digabungkan dengan referensi 

sebelumnya untuk menghasilkan rancangan karakter anak Indonesia dengan gaya 

kartunis yang sesuai. 
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Gambar 3. 36. Moodboard Anisa 3 

 

Untuk karakter peri, penulis mengambil banyak referensi karakter kartunis 

yang lebih mendekati ke mahluk asing dibanding menyerupai bentuk manusia. 

Karena karakter peri berasal dari hutan tersebut maka penulis mencari referensi 

yang dekat dengan tanaman-tanaman, kayu dan akar tumbuhan. Penulis kemudian 

mencari referensi berbagai bentuk mahluk hutan yang memiliki tekstur kayu dan 

dedaunan. 
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Gambar 3.37. Moodboard Peri Dewi Sri Mara 

 

Antagonis merupakan pemimpin konstruksi maka penulis mencari referensi 

antagonis yang memakai jas dan kemeja serta celana panjang yang formal. Penulis 

juga mencari referensi antagonis yang berdiri tegap agar terlihat berwibawa dan 

ekspresi jahat pada antagonis umumnya. Penulis juga mencari referensi karakter-

karakter antagonis dari film-film di Indonesia. Referensi ini kemudian akan 

digabungkan dengan referensi sebelumnya untuk merancang karakter antagonis. 
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Gambar 3.38. Moodboard Rendra 1 

 

Gambar 3. 39. Moodboard Rendra 2 
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Gambar 3.40. Moodboard anak buah Rendra 1 
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Gambar 3. 41. Moodboard anak buah Rendra 2 

 

Anak buah antagonis merupakan pekerja konstruksi sehingga penulis 

mencari referensi pria-pria yang tinggi besar agar terlihat mengancam karakter 

utama dengan kostum pekerja konstruksi pada umumnya yaitu menggunakan helm 

keselamatan dan safety googles, serta jaket kuning jingga yang dikenakan pekerja 

konstruksi pada umumnya. 

 

3.11.3 Thumbnail Development 

Proses sketsa untuk thumbnail membutuhkan proses untuk menemukan eksplorasi 

bentuk yang signifikan dari objek yang acak. Kemudian bentuk dari objek tersebut 

akan dikombinasikan dengan berbagai konsep yang berbeda sudah ditentukan dari 

awal untuk masing-masing karakter. 

Penulis menggunakan style yang mengarah ke arah yang chibi, yang 

merupakan karakter yang diberi kepala besar dan badan yang kecil seperti pada 

sketsa konsep awalnya. Penulis juga mencoba melihat bentuk thumbnail untuk 

membantu menentukan apakah style sudah sesuai untuk game “Muara”. 
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Gambar 3.42. Thumbnail Anisa 1 

 

Gambar 3.43. Konsep awal thumbnail 

 

 Kemudian karena merasa style tersebut kurang sesuai maka penulis mulai 

mengubah style kearah karakter dengan anatomi manusia dan mengeksplorasi 

kembali bentuk dari thumbnail karakter tersebut. 

 

Gambar 3.44. Thumbnail Anisa 2 
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Gambar 3.45. Thumbnail Anisa 3 

 

Gambar 3.46. Thumbnail Peri 1 

 

Gambar 3.47. Thumbnail anak buah 
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Gambar 3.48. Thumbnail Rendra 

 

Gambar 3. 49. Kuesioner Testplay 

 

 Kemudian setelah diadakan testplay, hasil dari kuesioner tersebut 

menunjukkan bahwa visual karakter belum memuaskan sehingga penulis mencoba 

untuk mengubah kembali desain karakter. Karena thumbnail karakter yang kurang 

ikonik, penulis mengeksplorasi kembali bentuk karakter dengan mencoba untuk 

lebih mengarahkan style karakter kearah yang stylized. Penulis mencoba style 

tersebut dengan cara mengeksplorasi bentuk tubuh karakter dengan karakteristik 

masing-masing karakter yang sudah ditentukan dari awal. 
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Gambar 3.50. Final Thumbnail Anisa 

  

 Penulis juga mengubah bentuk Dewi Sri Mara dari bentuk manusia menjadi 

bentuk sebuah mahluk humanoid dan mengeksplorasi bentuk Dewi Sri Mara agar 

menjadi lebih ikonik 

 

Gambar 3.51. Final Thumbnail Peri 

 

Thumbnail untuk antagonis dan musuh dirancang dengan bentuk yang dapat 

mengintimidasi karakter utama. Bentuk antagonis dan musuh dirancang untuk 
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memiliki badan yang besar agar tampak mengintimidasi dan berbadan lebih tinggi 

dari karakter utama. 

 

Gambar 3.52. Final Thumbnail Rendra 

 

 

Gambar 3.53. Final Thumbnail anak buah 
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3.11.4 Final Character Drawing and Model Sheet 

 

Gambar 3.54. Model Sheet Anisa 

 

Karakter yang akhirnya dipilih adalah sebagai Anisa adalah karakter berikut, Anisa 

memiliki rambut coklat yang dikepang dua, memakai kostum kaos dan celana serta 

sepatu outdoor yang tidak akan menghalangi pergerakan karakter dalam berjalan 

dan memanjat untuk menghindari musuh. Anisa juga mengenakan tas selempang 

untuk menyimpan barang-barang yang akan dia butuhkan dalam memecahkan 

puzzle dalam game.  

 

Gambar 3.55. Model Sheet Rendra 
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Desain final karakter antagonis yang dipilih adalah sebagai berikut, 

menggunakan jas dan sepatu yang formal dengan tujuan untuk memperlihatkan 

bahwa beliau adalah pemimpin dari konstruksi. 

 

Gambar 3.56. Model Sheet Dewi Sri Mara 

 

Desain final untuk Dewi Sri Mara adalah mahluk yang berbentuk humanoid 

dengan memiliki tekstur kayu di seluruh badannya dan rambut dedaunan berwarna 

hijau untuk memberikan kesan bahwa dia adalah peri hutan. 

 

Gambar 3.57. Model Sheet anak buah 
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Gambar 3.58. Model Sheet anak buah 

 

Desain akhir untuk anak buah menggunakan baju konstruksi yang 

menggunakan safety helmet, jaket konstruksi yang bewarna kuning dan jingga 

dengan postur tubuh yang besar dengan tujun untuk mengintimidasi karakter utama. 

 

3.12 Animasi Karakter 

 

Gambar 3.59. Implementasi karakter di dalam game 
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3.12.1 Anisa 

Animasi yang digunakan karakter untuk berinteraksi selama di dalam game adalah 

sebagai berikut: 

1. Animasi idle 

Animasi ini digunakan ketika karakter diam di tempat.  

 

Gambar 3.60. Sprite animasi idle 

 

2. Animasi berjalan 

Animasi ini digunakan ketika karakter berjalan. 

 

Gambar 3.61. Sprite animasi berjalan 

3. Memanjat 

Animasi ini digunakan ketika Anisa memanjat tangga ke atas pohon atau 

ketika Anisa memanjat turun dari pohon. 
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Gambar 3.62. Sprite animasi memanjat 

 

4. Melempar batu 

Animasi ini digunakan untuk melempar batu untuk menjatuhkan benda-

benda yang mampu menghalangi musuh. Animasi berguna untuk memberi 

perkiraan kepada pemain ke arah mana batu akan jatuh. 

  

Gambar 3.63. Sprite animasi melempar batu 

 

3.12.2 Musuh 

Animasi yang digunakan karakter untuk berinteraksi selama di dalam game adalah 

sebagai berikut: 

1. Animasi idle 

Animasi ini digunakan ketika karakter diam di tempat. 
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Gambar 3.64. Sprite animasi idle 

 

 

Gambar 3.65. Sprite animasi idle 

 

2. Animasi berjalan 

Animasi ini digunakan ketika karakter berjalan.  

 

Gambar 3.66. Sprite animasi berjalan 
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