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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data harus dilakukan dengan sebuah penelitian yang dirancang 

dengan baik. Jika peneliti tidak merancang dengan baik, maka ada kemungkinan 

susunan penelitian berikutnya akan terjadi gangguan atau masalah. Banyak 

metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti, hanya bergantung 

dari keperluan dan kepentingan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Peneliti 

dapat menjadikan koleksi yang di perpustakaan sebagai sumber utama yaitu 

dengan cara menganalisis buku, jurnal, majalah, catatan, historis sebagai 

kajiannya, maka peneliti menggunakan teknik analisis dokumen, analitis catatn 

historis, ataupun analisis buku. Apabila peneliti langsung pergi ke 

lokasi/lapangan, maka peneliti dapat menggunakan teknik kuesioner, wawancara, 

observasi, telepon survei, dan tes. Ada juga penelitian yang dilakukan 

laboratorium dapat menggunakan teknik observasi. Selain itu, peneliti harus 

mengerti instrumen-instrumen yang akan digunakan dan validilitas yang 

digunakan dalam penelitiannya
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3.2. Metodologi Penelitian 

Pada sub-bab berikutnya, penulis akan menjelaskan setiap metode yang digunakan  

dalam proses mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses perancangan  

tugas akhir: 

3.2.1. Observasi Lapangan 

Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang berdasarkan oleh 

penentuan pengamat sendiri, dikarenakan pengalaman melihat, mendengar, 

mencium suatu objek yang sedang diteliti dan kemudian mengambil kesimpulan 

dari apa yang sudah diamati. Sehingga, observasi merupakan sebuah kegiatan 

dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data berdasarkan indera 

dari peneliti. 

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi 

observasi museum, lokasi kejadian, dan media serupa. Observasi telah dilakukan 

pada tanggal 10 Agustus 2018 sampai 14 Agustus 2018 ini merupakan kunjungan 

ke lokasi kejadian agar bisa mengetahui persisnya bagaimana kronologi Perang 10 

November 1945 terjadi dan bagaimana akhir dari kejadian tersebut, sehingga 

penulis bisa membuat keakuratan historis dalam penelitian pada saat itu juga. 

Observasi museum yang akan dilakukan merupakan museum 10 

November/Pahlawan yang saat itu merupakan markas KEMPEITAI yang 

digunakan oleh TKR sebagai baris pertahanan akhir Indonesia dalam Perang 10 
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November 1945 tersebut. Observasi media yang serupa merupakan game FPS 

historis agar bisa menjadi referensi dalam pembuatan game yang dilakukan.  

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan di museum 10 

November/Pahlawan, penulis mendapatkan banyak data menganai detail 

kronologi terjadinya perang dan barang sejarah berupa peralatan perang yang 

dipakai oleh Inggris dan Indonesia pada waktu itu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Dokumentasi Museum 10 November 
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3.2.2. Wawancara 

Pada metode wawancara, penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancara 

narasumber yang pakar sesuai dengan topik penelitian. Hal ini guna mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam perihal yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada seorang pakar di bidang UI/UX dengan platform 

media interaktif. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis: 

1. Rendy Basuki 

Rendy Basuki merupakan UI Designer dari studio Digital Happiness di 

Bandung yang telah membuat game DreadOut. Wawancara ini dilakukan 

pada tanggal 4 September 2018 jam 12.00 di studio Digital Happiness 

sendiri. Wawancara ini dilakukan dengan menghubungi pihak studio 

dengan melalui founder dari Digital Happiness, Rachmad Imron melalui 

Whatsapp. Wawancara ini bersifat terencana tetapi berhubung Bapak 

Rendy Basuki sedang sibuk, maka wawancara pada tanggal 4 September 

2018 tersebut diwakilkan oleh Andre Agam selaku Community Manager 

dengan jawaban yang telah diberikan oleh Rendy Basuki. 

 Menurut dari Rendy Basuki, UI/UX merupakan dua hal yang tidak 

bisa dipisah begitu saja, menurutnya, UI merupakan sebuah desain visual 

dari fitur apa saja yang pemain bisa gunakan dalam sebuah game dan UX 

sebagai wujud dari bagaimana pemain menginteraksikan visual tersebut 

yang nanti berhubung ke dalam permainan. 
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 Rendy Basuki menyampaikan bagaimana cara membuat UI/UX 

dengan memberitahu bahwa target audience itu penting. Penting sebagai 

seorang desainer UI/UX untuk mengerti range usia yang ingin dicapai 

oleh desainer, penentuan warna yang disesuaikan dengan tema dari game 

yang akan dibuat, dan mencoba untuk mengikuti sebuah trend dari UI 

dikarenakan UI tersebut selalu berevolusi. 

 Beliau juga menyampaikan bagaimana sebuah UI dapat diterima 

dengan baik oleh pemain. Beliau menyampaikan bahwa UI yang baik 

adalah simpel, readibility yang bagus sehingga bisa dibaca oleh pemain 

dengan mudha, dan bersih. Maksud dari Rendy Basuki tersebut adalah 

user/pemain umumnya akan merasa jenuh/risih terhadap suatu UI yang 

kompleks, sehingga tugas kita sebagai desainer adalah melimitasi opsi-

opsi tersebut untuk menjadi minimalis tetapi tidak kosong sehingga 

informasi bisa disampaikan pada pemain dan membawa pengalaman yang 

baik. 

 Untuk workflow, Rendy Basuki membawa sendiri dari 

pengalamannya membuat UI/UX untuk game DreadOut. Pertama, 

membuat konsep dengan menyesuaikan tema dari game yang dibuat, lalu 

membuat flowchart dan mock-up dari konsep tersebut. Setelah itu, menilai 

interface yang telah dibuat dengan mengujinya sendiri, jika penilaian yang 

dihasilkan sudah baik maka bisa dilanjutkan, jika tidak maka harus ada 

proses revisi. Setelah itu, penilaian interface dengan programmer untuk 

menguji apakah interface yang disetujui menghasilkan suatu bug/glitch 
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yang dapat merubah pengalaman pemain nantinya atau tidak. Setelah itu, 

tahap terakhir ialah melakukan polishing agar tidak terjadi kesalahan yang 

fatal dalam permainan nantinya, lalu diujikan kepada game tester. 

 Beliau menyarankan untuk terus mengikuti tren UI/UX yang telah 

ada dikarenakan UI/UX sendiri terus berevolusi dan akses untuk 

mengikuti perkembangan itu sudah mudah dikarenakan menurut beliau 

Indonesia sudah mudah dalam mengakses pengetahuan-pengetahuan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rachmad Imron 

Rachmad Imron merupakan founder dan salah satu game director pada 

Digital Happiness di Bandung yang telah membuat game DreadOut. 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 4 September 2018 jam 14.00 di 

Gambar 3.2: Wawancara dengan Andre Agam 
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studio Digital Happiness sendiri. Wawancara ini dilakukan mendadak, 

dikarenakan awalnya penulis tidak berencana untuk mewawancarai 

Rachmad Imron, tetapi Rachmad Imron menyediakan sedikit dari 

waktunya untuk berbicara mengenai game yang akan penulis buat. 

  Rachmad Imron berpendapat bahwa UI dan UX juga merupakan 

satu kesatuan yang sulit dipisahkan antara keduanya, dia merasa bahwa UI 

memang merupakan bentuk visual yang bisa berdampak pada UX agar 

pemain merasakannya dengan unik yang sesuai desainer rasakan. 

  Dalam merancang UI/UX pada game, beliau mengatakan sesuaikan 

dengan tema dalam game agar pemain tidak merasakan adanya 

kejanggalan dalam permainan. Beliau juga mengatakan UI yang minimalis 

seperti The Last of Us tidak menimbulkan banyak masalah kepada pemain 

dan tidak menimbulkan suatu kesalahan dalam menyampaikan informasi, 

asalkan pemain masih bisa berinteraksi dengan game yang telah 

disesuaikan oleh desainer pada konsep awalnya. UI minimalis tersebut 

memang menurutnya sangat menantang dikarenakan cara untuk 

menyampaikan informasi kepada pemain sangat terbatas dan membuat 

pemain bereksplorasi di dalam permainan. 
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3.2.3. Studi Eksisting 

1. Battlefield 1 

Battlefield I merupakan game first-person shooter yang dirilis tahun 2016 oleh 

perusahaan Electronic Arts. Game ini merupakan cerita mengenai perang dunia I 

yang terjadi sebagian besar di Eropa. Meskipun elemen cerita historis yang terjadi 

cukup lama (tahun 1914-1918), tetapi elemen user interface yang dihadirkan oleh 

game ini merupakan dinamis, minimalis, dan modern sehingga memberikan efek 

simplisitas kepada para pemain.  

 

 

Gambar 3.3: Wawancara dengan Rachmad Imron 
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Elemen-elemen dasar desain yaitu bentuk dan ruang sangat dimanfaatkan 

dengan baik yaitu dengan memenuhi menu utama dengan bentuk kotak yang 

sederhana tetapi terlihat sangat rapih dan modern. Sedangkan di dalam gameplay, 

user interface yang dihadirkan berupa informasi khusus mengenai pemain, yaitu 

senjata, jumlah peluru, peta, dan juga objektif apa yang harus dilakukan oleh 

pemain. Meskipun dengan banyak informasi yang dihadirkan itu Battlefield I 

mencoba untuk tidak memenuhi layar dengan banyak informasi tersebut. 

Sehingga, informasi yang diberikan dari game sangat jelas terlihat dan 

tersampaikan informasi yang akan disampaikan kepada pemain. Jelas sekali 

bahwa Battlefield I menerapkan elemen-elemen desain tetapi juga memperhatikan 

pengalaman setiap pemain yang akan memainkannya sehingga tidak merusak 

visibilitas dalam game.  

Gambar 3.4: Tampilan main menu Battlefield I 
(Sumber: https://cdn-images-

1.medium.com/max/1600/1*E58FO0qTdmypyeXmj1N9-

Q.jpeg) 
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2. Metro 2034: Last Light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6: Cover game Metro 2034 
(Sumber: https://s3.gaming-

cdn.com/images/products/188/271x377/metro-last-light-

redux-cover.jpg) 

Gambar 3.5: HUD dari Battlefield I 
(Sumber: https://www.pcgamesn.com/wp-

content/uploads/legacy/Battlefield_1_port_review.jpg) 
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Metro 2034: Last Light adalah video game FPS bertema pasca-apokaliptik dengan 

elemen stealth horror dan survival. Game ini dikembangkan oleh Ukraina studio 

4A Games, yang diterbitkan oleh Deep Silver, didistribusikan oleh Square Enix di 

Amerika Utara untuk Microsoft Windows, PlayStation 3 dan Xbox 360 pada Mei 

2013. Versi remastered dari permainan ini dirilis untuk PlayStation 4 dan Xbox 

One pada bulan Agustus. 2014 sebagai Metro: Last Light Redux dalam paket 

Metro Redux. 

 Dalam Game Metro: Last Light, terdapat hanya 1 mode story mode. Mode 

ini merupakan moden single player yang hanya bisa dimainkan sendiri saja 

bersama AI. Pada mode ini, pemain harus bisa melewati rintangan-rintangan yang 

telah ada di dalam game untuk mendapatkan progress ke tahap selanjutnya dengan 

membunuh musuh, mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk 

bertahan hidup, dan menavigasi dirinya di dalam kegelapan dan reruntuhan. Fitur 

lainnya seperti senjata dimodifikasi berdasarkan senjata yang sudah ada di dunia 

nyata dan dibuat menjadi lebih futuristik agar sesuai dengan temanya. 
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Dari gambar yang di atas, dapat dilihat tampilan User Interface sangat 

minimalis (diegetic) dan hampir tampilan informasi seperti senjata atau peluru 

yang di samping kanan bawah hanya muncul jika pemain menembakkan 

senjatanya. Dengan kata lain, tampilan user interface di dalam game ini tidak ada 

kecuali hanya waktu yang ada di jam tangan karakter yang berfungsi untuk 

memberitahu kepada pemain berapa waktu yang pemain punya dalam kapasitas 

oksigen yang tersisa. 

 

 

Gambar 3.7: HUD dari Metro 2034 
(Sumber: 

https://guides.gamepressure.com/metrolastlight/gfx/word/3468431

69.jpg) 
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 Dari gambar yang ada di atas, merupakan tampilan menu utama 

dari game Metro: Last Light. Menu utama dari Metro: Last Light 

merupakan cukup unik dikarenakan memakai salah satu jenis interface 

yaitu meta-representation. Semua informasi yang dibutuhkan oleh pemain 

dalam memulai permainannya ada dalam suatu alat yang bisa dilihat oleh 

karakter di dalam game yang bisa digeser untuk pemain dapat memulai 

permainan baru, memilih level, melanjutkan permainan sebelumnya, atau 

untuk menyesuaikan option. Warna yang digunakan dalam Metro: Last 

Light bertema gelap dikarenakan temanya yaitu survival horror dan untuk 

typeface yang digunakan merupakan tipe sans-serif yang bersifat lebih 

modern dikarenakan setting permainan tersebut ada di waktu yang 

futuristik. 

 

Gambar 3.8: Tampilan Main Menu Metro 2034 
(Sumber: https://www.mobygames.com/images/shots/l/794510-

metro-last-light-redux-playstation-4-screenshot-metro-last.jpg) 
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3. Verdun 

Verdun adalah game shooter FPS berbasis regu selama Perang Dunia I. 

Game ini dirilis pada 28 April 2015 di Steam, setelah lebih dari setahun di 

Steam Early Access. Verdun terinspirasi oleh Pertempuran Verdun 1916 di 

Perancis. Permainan ini mencakup senjata Perang Dunia I yang akurat 

secara historis, seragam dan peralatan asli, luka dan pemodelan darah 

kental, dan peta berdasarkan medan perang sebenarnya dari Front Barat. 

 

 

 

 

 Gameplay dari Verdun merupakan multiplayer gameplay yang 

terdiri dari 4 mode, yaitu: Frontline, Attrition Warfare, Squad Defense, 

dan Rifle Deathmatch. Dalam mode Frontline, pemain bisa memilih untuk 

Gambar 3.9: Tampilan HUD Verdun 
(Sumber: https://steamcdn-

a.akamaihd.net/steamcommunity/public/images/clans/28900041/ae

d55b06627fef017149299d0ab595628c4ba486.png) 
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memainkan pihak sekutu atau Entente dan pemain bermain untuk 

mengumpulkan poin dengan cara merebut sektor dari lawannya. Mode 

Attrition Warefare, pemain dengan memilih sisi mana yang dimainkan 

(sekutu atau Entente) dan bertarung sampai angka kekuatan pasukannya 

habis. Sisi yang kekuatannya habis terlebih dahulu maka akn kalah. Mode 

Squad Defense, merupakan mode dimana pemain akan bergabung dengan 

3 pemain lain dan bertarung bersama-sama untuk melawan AI yang 

disediakan tanpa batas. Mode Rifle Deathmatch merupakan mode yang 

seperti Free-for All dimana pemain melawan setiap pemain lain tanpa 

adanya teman dan siapapun yang memiliki skor tertinggi akan menang. 

  

  

 

  

 

Gambar 3.10: Tampilan top-down Verdun 
(Sumber: https://steamcdn-

a.akamaihd.net/steamcommunity/public/images/clans/28900041/93

6ffc15db505bda6daaa5bb524bea4cb663d1da.png) 

Perancangan UI/UX..., Galvin Suganda, FSD UMN, 2018



 
 

64 
 

Dari kedua gambar di atas merupakan tampilan user interface dari Verdun. 

Bisa dilihat dari gambar 3.8 interface yang ditampilkan saat pertama kali masuk k 

dalam game merupakan informasi-informasi yang diberikan langsung kepada 

pemain mengenai karakternya dan posisi dimana pemain berada. Tipografi yang 

ada di dalam interface juga mengikuti tema Perang Dunia I pada saat itu juga 

merupakan tipografi gothic yang umumnya ada di Eropa Barat. Gambar 3.9. 

merupakan interface dimana pemain sedang menunggu untuk respawn jika 

karakternya terbunuh oleh pemain lain, pemain bisa memilih lokasi dimana ia 

akan respawn dengan cara memilih sektor checkpoint yang sudah dikontrol 

olehnya dan temannya. Bentuk interface yang ditampilkan pun merupakan hasil 

top-down peta dimana perang tersebut terjadi sekaligus informasi apakah sisi 

pemain menang atau tidak. 

 Tetapi, interface yang ditampilkan akan sulit untuk pemain baru 

dikarenakan banyaknya informasi yang diberikan dari game kepada pemain. Bisa 

dilihat lagi dari gambar 3.8 bahwa banyak informasi mendetail tentang pemain 

dan situasi perang sehingga sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi untuk 

orang awam. Game Verdung juga tidak memiliki mode single-player dimana yang 

biasanya pemain bisa mengerti cerita yang ingin disampaikan oleh game. 

Meskipun begitu game Verdun memiliki sewajarnya memiliki kelebihan dan 

kekurangan seperti pada yang lainnya. 
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Judul 

Permainan 
Kelebihan Kekurangan Visualisasi 

Battlefield 1 

 Layout HUD 

seimbang dan 

memiliki ruang 

kosong untuk 

gameplay yang 

efektif untuk 

bemain.  

  Art style yang 

modern namun 

masih tetap 

sesuai dengan 

latar cerita.  

 Gameplay yang 

beragam dengan 

memiliki fitur 

untuk single 

player ataupun 

multiplayer.  

 Flow yang 

beragam 

 Tata letak pada 

main menu terlalu 

ramai sehingga 

membuat bingung 

beberapa pemain 

 Gameplay untuk 

single player 

hanya dapat 

menggunakan 1 

alur cerita Sekutu 

saja. 

 Terdapat 

beberapa level di 

single player 

yang memiliki 

gameplay dan 

flow yang mirip 

sehingga 

membuat pemain 

bosan 

 Visualisasi UI 

yang terlihat 

sangat modern 

 Visualisasi 

grafis yang 

membantu 

pemain 

merasakan 

suasana 

Perang Dunia 

I 

Tabel 3.1: Studi Eksisting 
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sehingga tidak 

membuat 

pemain bermain 

dengan caranya 

sendiri.  

 Jenis permainan 

yaitu FPS 

sehingga 

pengalaman 

bermain lebih 

imersif.   

Metro: Last 

Light 

 Interface yang 

minim membuat 

gameplay lebih 

realistis dan 

tidak 

membosankan 

 Flow permainan 

yang unik, 

membuat 

pemain berpikir 

untuk bermain 

stealth yang 

 Gameplay yang 

ceritanya cukup 

linear sehingga 

untuk 

pengulangan 

hanya bisa 

dimainkan 

beberapa kali saja 

 Pembawaan cerita 

yang cukup lama, 

sehingga dapat 

membuat pemain 

 Visualisasi 

yang terlihat 

mengikuti 

tema di dalam 

game, yaitu 

post-

apocalypse 
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lebih sulit dan 

menghemat atau 

loud yang 

mudah dan 

boros 

 Jenis permainan 

FPS sehingga 

membuat 

permainan lebih 

imersif 

 

bosan terlebih 

dahulu 

 Gameplay yang 

membutuhkan 

pemain untuk 

mencari-cari 

barang sehingga 

agak sulit bagi 

pemain baru yang 

tidak suka 

bereksplorasi 
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Verdun  Interface yang 

ditampilkan 

disesuaikan 

dengan tema 

sehingga pemain 

merasakan 

perasaan yang 

ada di dalam 

game 

 Gameplay yang 

realistik 

sehingga 

menggambarkan 

keadaan seperti 

Perang Dunia I 

 Tidak ada mode 

single-player 

yang pemain bisa 

merasakan cerita 

dari Perang Dunia 

I 

 User interface 

yang diberikan 

agak sulit 

diterima oleh 

orang pertama 

kali main 

dikarenakan 

informasi yang 

diberikan terlalu 

banyak. 

 Visualisasi UI 

yang 

menyesuaikan 

dengan tema 

sejarah (dapat 

dilihat dari 

penggunaan 

font gothic 
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3.3. Metodologi Perancangan 

Terdapat beberapa tahapan kerja dalam proses perancangan yang disusun. 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Di tahap awal ini, kita mencari suatu permasalahan yang ada di sekitar kita 

untuk memulai. Menurut Kumar (2013), penting bagi kita untuk 

memerhatikan perubahan apa yang sedang terjadi di sekitar. 

Mengumpulkan kejadian-kejadian yang baru dan mempelajari tren apa 

yang ada di masyarakat. Semua perubahan dan kejadian tersebut dapat 

menjadi sebuah inspirasi untuk membuat inovasi atau gerakan baru yang 

mengatasi masalah tersebut. Dengan cara itu, desainer dapat memikirkan 

titik awal untuk membuat karya ataupun inovasi yang membantu 

kehidupan manusia. 

2. Mengidentifikasi Rumusan Masalah 

Berdasarkan kejadian atau masalah yang ditemukan, kita dapat 

menganalisa apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Penulis merumuskan masalah tersebut dengan menggunakan aspek-aspek 

sebab-akibat, hubungan dalam konteks ide inovasi dengan masyarakat 

ataupun lingkungan. Menurut Kumar (2013), pada tahap ini memfokuskan 

pada mempelajari konteks yang akan dibuat dengan cara perencanaan 

penelitian, melakukan perbandingan, pemetaan evolusi dari yang masa lalu 

hingga ke masa depan, memerhatikan kondisi yang ada, dan menanyakan 

ahli-ahli. 
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3. Studi Literatur 

Setelah menjabarkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan solusi, penulis mengumpulkan teori-teori yang sesuai 

dengan kebutuhan. Hal ini agar menjadi acuan penulis dalam proses 

pembuatan karya atas solusi permasalahan yang diangkat. 

4. Mengerti kebutuhan pengguna 

Menurut Kumar (2013), tujuan pada tahap ini adalah untuk mengerti apa 

yang dibutuhkan oleh pengguna dan interaksi mereka pada semuanya di 

keseharian mereka. Tetapi untuk mengeksplorasi hal tersebut dalam 

perihal bahwa subjek yang ditentukan adalah orang asing atau tidak 

dikenal, maka penting sekali untuk kita menggunakan metode dan alat-alat 

yang lebih kuat dan dibutuhkan. Kumar (2013) mengatakan bahwa metode 

yang biasanya digunakan pada tahap ini adalah studi observasi dan 

penelitian etnografi yang berbeda dengan mengenal orang melalui 

wawancara ataupun focus group studies. Banyak hal yang bisa 

disimpulkan melalui observasi dan mendapat pencerahan untuk penelitian 

yang dilakukan. 

5. Observasi Lapangan 

Kumar (2013) mengatakan bahwa observasi bukan hanya melakukan 

observasi dengan hanya melihat saja, melainkan melakukan interaksi 

dengan orang-orang yang terlibat di dalam masalah tersebut, 

mendokumentasikan kegiatan orang-orang yang terlibat, dan berinteraksi 

dengan objek dan lingkungan yang ada di sekitar.  
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 Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis melakukan observasi 

lapangan untuk mendapatkan data dan keakuratan yang dibutuhkan untuk 

menciptakan konten semaksimal mungkin. 

6. Wawancara 

Menurut Kumar (2013), wawancara merupakan sarana lain untuk mengerti 

sikap seorang pengguna. Kumar (2013) mengatakan wawancara 

merupakan suatu metode yang mengikutsertakan orang-orang dalam 

penelitian, mendiskusikan penemuan yang telah ditemui oleh peneliti, dan 

melakukan interaksi dengan peneliti untuk menemukan sikap-sikap 

pengguna. Kunci utama dari metode ini adalah mendapat pencerahan dan 

pencerahan tersebut didapatkan dengan menggunakan pertanyaan 

“kenapa?”. 

 Penulis melakukan wawancara kepada ahli-ahli yang ada di 

bidangnya sesuai dengan kebutuhan penulis. Hal tersebut dibutuhkan 

untuk mendapat wawasan yang membantu teori yang telah dibutuhkan. 

7. Studi Eksisting 

Kumar (2013) mengatakan studi eksisting merupakan suatu metode yang 

mengumpulkan data-data dengan mencari informasi yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Beliau mengatakan bahwa mencari 

informasi seperti pola-pola tersebut bisa membantu dalam penelitian 

dengan menjadi sebuah referensi untuk penelitian.  
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 Penulis telah melakukan beberapa sampel yang telah dipilih untuk 

kebutuhan data yang sesuai dengan topik. Hasil analisa tersebut berupa 

kelebihan dan kekurangan dari sampel yang telah dipilih. 

8. Eksplorasi konsep 

Pada tahap ini, Kumar (2013) mengatakan dalam penelitian penting untuk 

melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan 

yang ada dan mengeksplorasi konsep. Setelah menganalisis data yang 

sudah dikumpulkan, penting untuk melakukan diskusi dengan anggota tim 

yang lain agar bertukar pikiran dan ide sehingga konsep yang dibuat 

didasarkan dari kenyataan dan dirancang untuk kenyataan juga. 

Perancangan dan eksplorasi konsep ini diterapkan untuk remaja dengan 

umur 16 sampai 19 tahun. Pembuatan konsep berupa moodboard dan 

mindmapping. 

9. Mengevaluasi konsep 

Pada tahap ini, Kumar (2013) mengatakan bahwa konsep-konsep yang 

telah dibuat dikumpulkan menjadi 1 dan disebut sebagai “solusi”. Setelah 

itu, pengevaluasian konsep-konsep dengan menilai konsep mana yang 

menghasilkan nilai kepuasaan pada pengguna dengan cara melakukan 

suatu purwarupa dan melakukan uji coba pada purwarupa tersebut..  
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10. Uji coba dan Perbaikan 

Setelah mendapatkan purwarupa yang berfungsi, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan uji coba. Uji coba yang dilakukan ini bertujuan untuk 

mencari kesalahan dan mengevaluasi kesalahan tersebut melewati 

penilaian dari pengguna. Kumar (2013) mengatakan purwarupa dirubah 

menjadi suatu deskripsi dari sebuah solusi dan diubah lagi menjadi 

penggambaran visual dimana pengguna bisa merasakan apa yang bisa 

terjadi. 

11. Hasil Akhir 

Hasil solusi yang merupakan visual dari tahap sebelumnya disatukan 

menjadi karya akhir. 
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Gambar 3.11: Skema Perancangan 
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Gambar 3.12: Skema Produksi 
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3.4. Perancangan 

Pada subbab ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis sesuai  

dengan skematika perancangan yang telah dirancang. 

3.4.1. Perancangan Ide 

Dalam proses perancangan ide, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh  

penulis. Tahap tersebut mencakup mindmapping dan moodboard. 

1. Mindmapping 

Menurut Vijay Kumar (2013), mindmapping merupakan sebuah alat untuk 

memetakan topik yang luas, sehingga mempersempit topik yang ada dan 

menemukan subtopik yang dapat memandu untuk dieksplor. 

Berdasarkan, penulis membuat mindmapping untuk mendapatkan 

visual yang sesuai dengan konsep permainan “Jurnal Pahlawan” maupun 

audiens. 

2. Moodboard 

Vijay Kumar (2013) menjelaskan bahwa pentingnya untuk membuat 

moodboard dikarenakan alasan mencari referensi yang relevan dengan 

topik yang ingin dibahas, hal tersebut diperlukan agar bisa menjadi sebuah 

pegangan dan menunjukkan pola yang bisa menjadi hal penting dalam 

sebuah desain yang mengikuti tren. 

 Oleh sebab itu, penulis membuat moodboard untuk menunjang 

penulis dalam proses perancangan. Moodboard yang dimiliki penulis 

mencakup moodboard untuk tata letak, gaya visual UI yang sesuai dengan 

hasil mindmapping, jenis font, dan elemen grafis lainnya. Namun 
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moodboard ini tidak sepenuhnya menjadi acuan utama penulis melainkan 

panduan awal dalam proses perancangan. Seiring berjalannya proses 

perancangan, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa perubahan 

yang berbeda dengan moodboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13: Moodboard 1 
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Gambar 3.14: Moodboard 2 
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3.4.2. Gameplay 

Pada tahap ini, penulis membagi proses perancangan menjadi dua proses, yaitu;  

Alur Cerita Permainan dan Rancangan Gameplay. Namun sebelum membahas 

mengenai kedua tahapan tersebut, akan dijelaskan sinopsis tingkat satu dari 

permainan “Jurnal Pahlawan” pada paragraf berikutnya.  

Alur permainan ini mengisahkan mengenai peristiwa 10 November 1945 

yang berlatarberlakang di Surabaya.  

1. Alur Permainan 

Level 1 – berlokasi didaerah utara Surabaya, di bagian urban selatan 

pelabuhan (bagian barat sungai). Level ini membawa pemain kepada 

pengenalan latar – situasi, dan tutorial. Level akan dibuka degnan 

cutscene yang menggambarkan latar belakang pertempuran Surabaya 

(pendaratan tentara aliansi, insiden Hotel Yamato, tewasnya Jenderal 

A. Mallaby, dan pamflet ultimatum). Selain itu akan diperlihatkan 

banyaknya voluntir dari elemen sipil yang ingin ikut membantu, salah 

satunya dari golongan santri.  

Pemain akan bermain sebagai Ahmad. Pemain ditemani oleh 

pejuang senior dari TKR di Surabaya, Bernadus yang akan 

membimbing pemain kesalah satu tempat pertahanan. Mereka lalu 

menyandar ditembok dekat jendala dalam sebuah gedung yang rusak 

akibat serangan artileri kapal-kapal musuh. Selagi menunggu 

kedatangan musuh, pemain akan 
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diajarkan cara menggunakan senapan (menembak dan mengisi peluru). 

Saat musuh datang, Bernadus membunyikan peluit tanda penyerangan 

yang dengan serentak semua pejuang keluar dari persembunyiannya 

dan menyerang musuh yang datang. Mereka berdua berpindah-pindah 

tempat karena didorong mundur sampai akhirnya bertahan di rumah 

warga. Setelah mereka masuk, tiba-tiba ada granat yang masuk melalui 

jendela. Pemain lalu bergerak mengambilnya namun granat meledak 

sebelum dia sempat mengambilnya. Kematian pemain mengakhiri 

level pertama. 

 

Level 2 – berlokasi tidak jauh dari level sebelumnya. 

Level dibuka dengan cutscene yang menceritakan penyerangan siang 

harinya (bombardir daerah pelabuhan dan gagalnya garis pertahanan 

Indonesia). Dilanjutkan dengan sampainya pasukan tambahan dari 

TKR dari luar kota seperti Mojokerto dan daerah sekitarnya dan juga 

pidato Walikota Surabaya yang membakar semangat pejuang. Pasukan 

yang dikumpulkan akan disiapkan untuk penyerangan kejutan pada 

malam harinya untuk merebut daerah yang diambil musuh.  

Pemain akan bermain sebagai Bernadus yang akan memimpin 

salah satu grup penyerangan terhadap kedudukan pasukan aliansi di 

daerah pelabuhan. Pemain beserta anggota TKR lainnya bersembunyi 

dibalik semak-semak pada malam hari. Pemain lalu akan meniupkan 

peluit tanda penyerangan yang tentunya mengejutkan pasukan aliansi 
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yang pada saat itu sedang beristirahat. Pemain akan terus maju sampai 

akhirnya tiba di parit-parit pertahanan yang sedang dibuat oleh 

pasukan aliansi dan menggunakannya untuk bertahan dari serangan 

musuh. Setelah beberapa menit saat mempertahankan posisi tersebut, 

level akan berakhir. 

 

Level 3 – berlokasi di daerah urban dekat Jembatan Merah.  

Melanjutkan dari level sebelumnya, dalam cutscene diceritakan bahwa 

pasukan aliansi mulai menggunakan pasukan kavaleri lapis bajanya 

dalam membersihkan gedung-gedung tempat persembunyian pasukan 

pemberontak. Hal ini membuat kedudukan Indonesia di Surabaya terus 

menerus terdorong. Dengan peralatan seadanya, pejuang harus 

berimprovisasi untuk menghadapi elemen baru ini. 

Pemain akan bermain sebagai Chuk-Yan seorang pyrotechnician 

(ahli amunisi dan peledak). Pemain bersembunyi dilantai dua sebuah 

gedung ditemani beberapa anggota BPRI yang bersiap-siap untuk 

menyerbu pasukan lapis baja musuh yang lewat. Disaatnya, pemain 

akan melempar granat tambun kepada tank yang lewat. Setelah hancur, 

pemain dan pasukan BPRI lalu menyerbu pasukan musuh yang tersisa. 

Pemain lalu mempertahankan posisi gang tersebut sampai akhirnya 

bala bantuan tank musuh datang kembali. Jarak yang terlalu jauh 

membuat tank tersebut tidak bisa dihancurkan dengan granat. Pemain 

lalu terpaksa mundur. 
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Pemain turun dari lantai dua dan keluar dari pintu depan. Pemain 

mencoba lari ke garis belakang sembari dihujani tembakan peluru. 

Pemain terkena peluru dan jatuh. Level berakhir. Namun sebelum level 

selesai, pemain kembali masuk kedalam level dan kali ini bermain 

sebagai Djoko yang juga sedang mundur akibat unitnya juga didorong 

tank musuh. 

Pemain berada beberapa gang dari posisi pasukan Chuk-Yan dan 

saat mundur pemain melihat formasi tank musuh, tank yang sama yang 

menyerang pasukan Chuk-Yan. Dengan takut dan ragu-ragu, pemain 

lalu melembar granat tambun ke tank tersebut dan meledakkanya. Saat 

dia ingin melarikan diri, ia melihat Chuk-Yan yang tergeletak 

tertembak namun masih hidup. Pemain lalu membopongnya dan 

bersama menuju pertahanan di Jembatan Merah sambil menembaki 

pasukan musuh yang menghalingi jalan. Level berakhir saat pemain 

berhasil sampai ke titik pertahanan tersebut. 

 

Level 4 – berlokasi di Gedung Kempeitai, markas dan garis pertahanan 

terakhir pasukan TKR Surabaya. Cutscene menggambarkan banyaknya 

pasukan yang terluka yang sedang dievakuasi dari Utara. Salah 

seorang tersebut ialah Djoko yang sedang membopong Chuk-Yan. 

Korban- korban ini dibawa ke Selatan menuju markas di Gedung 

Kempeitai. Di sana, terlihat petinggi yang sedang panik karena garis 

pertahanan yang terus menerus didorong mundur hingga akhirnya 
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dinyatakan bahwa markas tersebut adalah garis pertahanan terakhir. 

Jatuhnya Gedung Kempeitai ke tangan musuh berarti hilangnya 

pondasi pertahanan di seluruh Surabaya, memperkecil kemungkinan 

untuk menang.  

Pemain akan melanjutkan cerita sebelumnya sebagai Djoko. Disini, 

pemain harus mempertahankan markas dan memukul mundur musuh. 

Markas memiliki beberapa titik pertahanan: pintu depan (timur), sayap 

gedung utara, dan belakang gedung. Pemain akan berpindah-pindah 

tempat sesuai dengan arah datangnya serangan musuh. Pada awal 

level, 

pemain diminta membawa senjata mesin ke sayap utara gedung 

ditemani anggota TKR lainnya dan mempertahankan gedung dari 

serangan utara. Pemain lalu diminta untuk berpindah-pindah, 

mengambil amunisi tambahan dan lainnya. Disaat sudah banyaknya 

korban TKR yang berjatuhan pasukan aliansi berhasil dipukul mundur. 

Cutscene selanjutnya menggambarkan situasi markas yang bergembira 

dan moral yang meningkat. Petinggi TKR juga tidak percaya akan 

keberhasilan tersebut. Djoko lalu menderang suara yang aneh yang 

membuatnya menengok kearah langit. Ia terkejut melihat pesawat 

musuh yang datang. Pasukan aliansi dengan sengaja menarik mundur 

pasukannya untuk memberi ruang untuk serangan udara. Bom yang 

dijatuhkan terus menerus menghancurkan Gedung Kempeitai dan 

menewaskan pasukan TKR didalamnya. Setelah dinilai aman, satu 
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grup pasukan musuh masuk ke reruntuhan gedung untuk memeriksa 

situasi. 

Pemain sebagai Djoko, terbangun diatas reruntuhan gedung 

tersebut, mengambil pistol di sebelahnya dan menembaki pasukan 

musuh yang sedang masuk dan membuat mereka terkejut. Mengetahui 

masih ada yang tersisa, pasukan aliansi masuk kedalam gedung. Satu 

per satu pejuang yang masih hidup juga mulai membantu menembaki 

musuh. Dibalik reruntuhan gedung, pejuang memberikan perlawanan 

yang sengit kepada musuh. Dibawah tembakan musuh, pemain lalu 

mengangkat bendera yang tergeletak dan maju kedepan. Pemain 

memimpin pejuang TKR lainnya dengan semangat sambil mendorong 

musuh dari bagian depan Gedung Kempeitai. Pemain lalu 

menancapkan bendera Indonesia tersebut di bagian depan gedung 

seolah menantang musuh dengan semangat perlawanan. Pemain lalu 

tertembak dan terjatuh di halaman depan. Cutscene selanjutnya akan 

memperlihatkan bendera Indonesia yang berdiri disamping Djoko yang 

sudah gugur. Pasukan pejuang yang ada dibelakangnya satu persatu 

juga gugur dan pasukan musuh perlahan masuk. Scene lalu terpotong 

kepada suasana tugu pahlawan saat ini, di tempat ditancapkannya 

bendera oleh Djoko. Akan diperlihatkan suasana tugu pahlawan hingga 

akhirnya masuk kedalam museumnya dan menunjukan Tugu Pahlawan 

Surabaya. 
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Level Karakter Objective 

1 Ahmad 

Ikuti Insstruksi Bernadus 

Menunggu aba-aba 

penyerangan 

Menyerang pasukan 

Inggris 

2 Bernadus 

Menyerang posisi 

pertahanan Inggris 

Mempertahankan 

serangan balik Inggris 

3 

Chuk-Yan  

Menyergap pasukan 

Inggris 

Mempertahankan posisi 

Jembatan Merah 

Djoko 

Mempertahankan posisi 

dan Chuk-Yan dari 

pasukan Inggris 

4 Djoko 

Mempertahankan markas 

TKR dari serangan 

Inggris 

Menjadi Pahlawan 

Tabel 3.2: Grand Design level 1-4 
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  Gameplay dari “Jurnal Pahlawan” diwakili oleh banyak karakter 

dikarenakan Penulis dan rekan tim merasa bahwa kisah perjuangan 

seorang prajurit tentunya melibatkan banyak pihak yang telah berjuang 

demi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran tidak dapat diwakili oleh 1 

orang saja dan diwakili oleh berbagai perspektif yang ada, meskipun pada 

kenyataannya hanya beberapa saja yang selamat dari pertempuran dan 

menceritakannya untuk sejarah. Khusus untuk level 3 diwakilkan dengan 

dua orang adalah untuk elemen cerita yang menggambarkan sisi plot twist 

dimana pemain akan mengira bahwa Chuk-Yan meninggal di saat dia 

tertembak di Jembatan Merah dikarenakan efek fade pada layar, melainkan 

hanya pergantian karakter dari Chuk-Yan ke Djoko yang akan 

menolongnya. 

Alur gameplay yang difokuskan pada permainan “Jurnal 

Pahlawan” adalah gameplay dari level 3 yang mekanisme pergantian 

karakter permainan terlihat. 

Level 3 

1. Loading Screen – Premise/Introduksi: 

Pemberian informasi/konteks kepada pemain mengenai Pertempuran 

Surabaya 10 November 1945 yang diperjuangkan oleh Indonesia untuk 

mempertahankan kemerdekaan. 

2. Cutscene #3-1: 

Karakter Chuk-Yan sedang memegang detonator dinamit untuk 

menyerang patrol pasukan sekutu yang akan melewati jalan raya. 
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3. Cutscene #3-2: 

Chuk-Yan melihat pada pasukan TKR yang sedang berdiri di sisi samping 

jendela yang bertugas untuk melihat pasukan sekutu yang sedang melewati 

jalan raya dan memberi tahu aba-aba kepada Chuk-Yan untuk menyalakan 

detonator peledak yang sudah dipasang. 

4. Cutscene #3-3: 

Pasukan TKR tersebut lalu memberi tanda kepada Chuk-Yan untuk 

menyalakan detonator dengan menganggukkan kepala, Chuk-Yan pun 

menyalakan detonator dan terjadi ledakan di jalan raya. 

5. Cutscene #3-4: 

Pasukan TKR kembali melihat ke luar jendela apakah ledakan yang 

dihasilkan sudah berhasil untuk mengejutkan pasukan sekutu di jalan raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15: Storyboard Premise sampai dengan cutscene 

3-4 
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6. Gameplay #3-1: 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Chuk-Yan dan beberapa pasukan 

TKR lainnya berjalan untuk menyusuri jalan raya untuk pergi ke Jembatan 

Merah dikarenakan pasukan sekutu yang sudah menerobos pertahanan di 

area lain. 

7. Cutscene #3-5: 

Pemain berganti perspektif dan melihat seseorang berlari dari dalam gang 

kecil ke arah jalan raya yang tidak jauh dari Jembatan Merah. Seseorang 

tersebut adalah karakter berikutnya yaitu Djoko, seorang pasukan BBM 

(Barisan Berani Mati). 

8. Cutscene #3-6: 

Sebelum Djoko berlari ke jalan raya, dia melihat ada pasukan sekutu yang 

sedang berlari ke arah Jembatan Merah tersebut, sehingga membuat Djoko 

bersembunyi pada tembok terdekat secara terburu-buru. 

9. Cutscene #3-7: 

Djoko menghela dan menahan nafas dikarenakan rasa takutnya akan 

kematian yang telah terjadi di dalam perang. 

10. Cutscene #3-8: 

Djoko mengeluarkan perlengkapan peledak yang telah diberikan untuk 

bersiap keluar ke jalan raya dan membunuh tantara sekutu yang telah 

lewat. 

 

 

Perancangan UI/UX..., Galvin Suganda, FSD UMN, 2018



 
 

89 

11. Cutscene #3-9: 

Djoko memberanikan diri lalu mengeluarkan dirinya dari balik tembok 

untuk ke jalan raya. 

 

 

12. Gameplay #3-2: 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Djoko membunuh pasukan 

tentara sekutu yang menghalanginya dalam perjalanan ke Jembatan 

Merah. 

13. Cutscene #3-10: 

Djoko melihat apakah masih ada pasukan sekutu yang masih hidup dan 

apakah masih ada pasukan TKR yang selamat dengan langkah yang 

berhati-hati. 

14. Cutscene #3-11: 

Gambar 3.16: Storyboard 3-5 sampai dengan cutscene 3-9 
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Di saat Djoko melihat ada pasukan terkapar di antara mayat-mayat, ada 

salah satu pasukan TKR (Chuk-Yan) yang mengarahkan senjata pistol ke 

diri Djoko. 

15. Cutscene #3-12: 

Djoko menutup mata dan mengangkat kedua tangannya untuk melindungi 

dirinya dari tembakan peluru. Terdengar ledakan suara pistol meletus. 

16. Cutscene #3-13: 

Djoko membuka mata dan melihat bahwa dirinya tidak tertembak dan 

terluka, dia langsung bereaksi untuk menoleh di sisi belakang di mana 

dirinya berdiri. 

17. Cutscene #3-14: 

Djoko melihat pasukan sekutu yang tertembak jatuh yang telah ditembak 

oleh Chuk-Yan. Djoko pun sadar bahwa pasukan itu mencoba untuk 

menyelamatkan dirinya dari kematian. 

18. Cutscene #3-15: 

Djoko melihat pasukan TKR (Chuk-yan) tersebut dan mencoba untuk 

membantunya agar kembali berdiri dan menyelamatkan dari pasukan 

sekutu yang akan dating nantinya. 
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19. Gameplay #3-3: 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Djoko pergi Bersama Chuk-Yan 

untuk kembali ke pos pertahanan pasukan Indonesia, sekaligus melawan 

pasukan sekutu yang menghalangi jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17: Storyboard 3-10 sampai dengan cutscene 3-15 
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3.4.3. UI/UX 

Pada proses ini, penulis membagi menjadi beberapa tahap, mulai dari perancangan 

Main menu, wireframe, hingga sampai proses perancangan visual UI. Tahapan 

proses perancangan dari UI/ UX akan dijelaskan pada poin di bawah. 

1. Main Menu 

Menurut Galitz (2007) menu merupakan alat yang efektif karena mereka 

menggunakan kemampuan pengenalan manusia yang lebih kuat daripada 

kemampuan mengingat yang lebih lemah. Bekerja dengan menu 

Gambar 3.18: Gambaran Top-down level 3 
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mengingatkan orang-orang tentang pilihan dan informasi yang tersedia 

yang mungkin tidak mereka sadari atau lupakan. 

  Untuk jenis menu yang digunakan oleh penulis adalah sequential 

menu atau hierarchical menu yang pendekatannya secara berurut dari hal 

yang tipenya sangat general ke subtopik tertentu. Untuk urutan dan 

struktur yang digunakan dalam hirarkinya tersebut menggunakan urutan 

yang normal yaitu: top-down. 
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Gambar 3.19: Flowchart alur main menu dan gameplay 
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Penggunaan jenis top-down approach terlihat jelas bahwa penulis 

memberikan konten akses dari hal umum terlebih dahulu hingga menuju yang 

lebih spesifik. Sebagai contoh pada halaman main menu, terdapat tombol settings 

yang jika diklik maka akan diarahkan halaman settings. Pada halaman settings, 

terdapat pilihan yang lebih spesifik mengenai graphics, audio, dan gameplay. 

 

2. Wireframe 

Pada tahap ini, penulis menerapkan teori Kumar dengan cara mengambil 

referensi dari permainan yang sudah ada. Wireframe yang dirancang 

terinspirasi dari permainan yang sudah ada lalu dikembangkan kembali 

seusai dengan konten dan kebutuhan penulis. Setelah itu bagian dari 

wireframe disesuaikan dengan layout dan spacing dari teori Tondreau 

(2009) mengenai peletakan objek grafis dalam sebuah media. Penulis 

menggunakan modular grid dikarenakan akan banyaknya informasi yang 

akan dimasukkan dan bisa dimasukkan dalam ruangan yang dari luas 

sampai sempit sekalipun. 
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Gambar 3.20: Sketsa Wireframe 
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Gambar 3.21: Modular Grid 
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Gambar 3.22: Wireframe  
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Dalam proses perancangan, wireframe dirancang penulis memiliki 

beberapa referensi. Pada loading screen, penulis terinspirasi dari loading 

screen Battlefield 1. Untuk main menu, penulis terinspirasi dari main 

menu seri Call of Duty. Begitu juga untuk halaman settings. 

Untuk bagian HUD, pemain mengambil referensi dari permainan 

Battlefield 1, Call of Duty series. Namun penulis melakukan beberapa 

perubahan pada wireframe berikutnya. Terdapat perubahan wireframe, 

salah satunya disebabkan untuk menyesuaikan konten yang ada. Selain itu, 

perubahan wireframe ini secara estetika lebih baik dibandingkan 

wireframe sebelumnya jika dilihat dari beberapa hal, seperti white 

balance, tata letak, dan komposisi. 

  Berikutnya, penulis akan membahas wireframe yang telah direvisi 

secara rinci setelah prototype day. Pada tampilan splash screen, penulis 

meletakan logo rumah produksi, ataupun logo igrs tepat di tengah layar. 

Peletakan posisi tepat di tengah menjadikan logo sebagai focus yang utama 

pada layer pemain. Hal ini berdasarkan acuan teknis dan studi eksisting 

yang didapat melalui sebagian besar permainan digital yang menggunakan 

hal sama dengan memberi logo di tengah layar. 
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  Pada bagian wireframe main menu screen, secara umum penulis 

terinspirasi dari main menu dan loading screen Call of Duty. Hal ini didapat 

dari fakta bahwa prajurit-prajurit yang berperang menyimpan jurnal untuk 

menceritakan kisah perang mereka. Berkaitan “Jurnal Pahlawan” 

merupakan permainan berjenis FPS, maka latar penulis menyajikan objek 

3D buku jurnal sebagai bentuk main menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.24: Wireframe main menu.  

Gambar 3.23: Wireframe splash screen. 

Perancangan UI/UX..., Galvin Suganda, FSD UMN, 2018



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian pemilihan level, penulis masih menggunakan menu 

utama yang sebelumnya dengan memanfaatkan ruang yang ada di sebelah 

kanan halaman. Hal ini didapat dari fakta bahwa prajurit-prajurit yang 

berperang menyimpan jurnal untuk menceritakan kisah perang mereka. 

Berkaitan “Jurnal Pahlawan” merupakan permainan berjenis FPS, maka latar 

penulis menyajikan objek 3D buku jurnal sebagai bentuk main menu. 

Penulis merancang tampilan options. Menu options diletakan di 

sebelah kanan menu utama dengan memanfaatkan ruang yang kosong. 

Peletakan tombol ‘kembali’ di urutan terbawah menu utama mengingat 

bahwa latar belakang tampilan settings berbentuk tulisan dari jurnal dengan 

3D environment. Sehingga menyatukan tombol ‘kembali’ bersama menu 

utama mempermudah pemain. 

 

Gambar 3.25: Wireframe pemilihan level  
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Gambar 3.26: Wireframe options dan credits yang bercabang 

dari main menu. 
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Untuk bagian credits, Menu credits masih diletakan di sebelah kanan 

menu utama dengan memanfaatkan ruang yang kosong. Konten yang ada di 

dalam credits merupakan peletakan nama anggota dan deskripsi pekerjaan 

yang telah dilakukan juga, berikut juga peletakan logo perusahaan. Peletakan 

tombol ‘kembali’ di urutan terbawah menu utama mengingat bahwa latar 

belakang tampilan settings berbentuk tulisan dari jurnal dengan 3D 

environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk wireframe pada loading screen, penulis menggunakan 

premis/introduksi cerita kepada pemain dengan cerita dari Perang Surabaya 

1945 itu sendiri, sehingga memberi kesan pengenalan kepada pemain saat 

pertama kali memainkan level. Hal ini terinspirasi dari mode cerita dari 

permainan Battlefield 1 yang memberikan pemain introduksi Perang Dunia 1 

kepada pemainnya. 

Gambar 3.27: Wireframe introduksi/premise dan loading 

screen  
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Untuk HUD, penulis menerapkan konsep simplicity dan layout yang 

berpondasi di pinggir layar. Layout pada bagian pinggir agar fokus visual 

yang ditampilkan tidak menghalangi pemain sendiri. Pemain dapat berfokus 

pada kejadian yang ada di dalam permainan tanpa ada yang 

mengahalanginya saat bermain. Hal ini terinspirasi dari beberapa permainan 

digital yang cukup popular dengan layout pinggir, begitu juda terinspirasi 

dari teori layout HUD permainan FPS Fagerholt (2009). Permainan digital 

tersebut antara lain; Call of Duty, Battlefield 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28: Wireframe in-game.  
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Hanya terdapat 2 konten dalam paused screen yang akhirnya 

penulis memutuskan meletakan 2 konten tersebut terletak di tengah 

layar. Terdapat hanya 2 konten didasari atas penulis terkendala secara 

teknis mengenai penambahan tombol settings dan tombol restart. 

Kendala tersebut yang membuat penulis memutuskan menghilangkan 

tombol settings pada paused screen. Dengan hanya memiliki 2 konten 

tersebut, menjadikan fokus utama pada layar sehingga fungsi utama 

dari 2 konten tercapai. Di sisi lain, konsep simplicity memberikan 

estetika lebih terhadap paused screen. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29: Wireframe pause screen  
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3. Persona 

Tahapan ini, penulis menggunakan teori persona dari Copper dan Reimann 

(2014) dan membuat suatu model untuk menjadi penentu dalam proses 

desain. 

Penulis menggunakan metode wawancara kepada beberapa orang 

yang identitasnya ingin dirahasiakan yang berjenis kelamin laki-laki, 

berumur 18-20 tahun , dan sering bermain dengan game genre FPS untuk 

menentukkan kesimpulan apa yang dibutuhkan dalam proses desain. 

Pertanyaan yang diajukan merupakan pengalaman-pengalaman yang 

dialami pemain tersebut dalam game FPS yang pernah mereka mainkan 

sebelumnya sampai dengan pengalaman ideal apa yang belum mereka 

rasakan dalam game FPS yang sudah ada. Pertanyaan untuk narasumber 

itu adalah sebagai berikut: 

1. Sejak kapan anda bermain FPS? 

2. Apakah ada game FPS favorit? 

3. Apa yang dirasakan saat bermain FPS games perang? Bisa 

dijelaskan? 

4. Apa experience yang anda inginkan dan belum tercapai dalam fps 

yang dimainkan? 

5. Apa pengalaman yang paling menyusahkan dari FPS games yang 

pernah anda mainkan? Jika ya, bagaimana anda menghadapi 

kesulitannya tersebut? 
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6. Pernahkah ada kesulitan dalam mengartikan suatu visual dalam 

game?  

 

Penulis mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah 

diambil dari wawancara-wawancara dengan narasumber tersebut, bahwa 

pemain tersebut ingin merasakan intensitas adrenalin yang sangat tinggi 

dikarenakan mereka merasa direpresentasikan oleh karakter/pemain yang 

mereka mainkan, mereka ingin sekali untuk merasa seolah-olah mereka di 

dalam game tersebut. Berikutnya, untuk rasa kesulitan mereka dalam game 

FPS adalah arahan petunjuk yang tidak jelas sehingga mengurangi nilai 

imersif yang ada di dalam game dan membuat mereka resah dalam 

memainkan tersebut. 

 

4. Visual UI 

Tahapan ini, penulis menggunakan teori dari Kumar (2016) dalam hal  

perancangan UI.   
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Pada Gambar 3.30, penulis mendapatkan gaya visual seperti demikian melalui 

hasil mindmapping (sesuai dengan Gambar 3.30). Gaya visual yang ingin 

ditunjukkan penulis ialah realis dan simpel. Penulis juga berusaha memberikan 

kesan action FPS pada bagian tombol hover dan selected. Pemilihan jenis font 

juga berdasarkan font yang berciri khas jurnal atas judul game yaitu “Jurnal 

Pahlawan”. Pada segi pemilihan warna, penulis ingin menonjolkan sisi vintage 

dari sekitar jaman itu, salah satu contohnya adalah bentuk font yang berdasarkan 

koran pada saat 1945.  

Gambar 3.30: Mindmapping 
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Pada sisi HUD main menu, sifat dari gaya visual UI merupakan visual UI 

yang minimalis dan vintage. Pemilihan font dan peletakan font merupakan 

inspirasi dari judul koran-koran yang pada waktu 1945 dan mengikut tekstur dari 

kertas tersebut. Koran ini memberi kesan penyebaran kabar yang baru kepada 

pembacanya, pembaca ini adalah pemain itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31: Tampilan main menu 
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Gambar 3.32: Eksplorasi font 
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Untuk pemilihan font judul dan main menu, penulis memilih Casablanca 

untuk mendapatkan suasana formal dan vintage. Font Solomon digunakan untuk 

HUD karena berjenis font yang simpel dan mudah dibaca oleh pemain, sehingga 

untuk pergerakan yang cepat seperti game FPS lebih mudah untuk dibaca 

dibandingkan font berjenis serif. Setelah itu, penulis menambahkan efek grunge 

untuk memperlihatkan efek kasar dan perang agar kesan dari penulisan text tidak 

flat. 

Selanjutnya, untuk button. Penulis mengeksplorasi menggunakan warna 

putih, hitam, abu-abu sebagai warna dasar dan coklat, merah, cream sebagai 

warna sekunder untuk merepresentasikan suasana saat perang. 

 

 

 

Gambar 3.33: Eksplorasi efek pada font 
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Gambar 3.34: Pembuatan UI Button 
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Gaya visual berjenis vektor berdasarkan referensi permainan digital 

sejenis, yaitu mayoritas action FPS menggunakan gaya visual vektor. Hal ini 

didasari karena gameplay FPS berfokus pada environment dan gerakan yang cepat 

sehingga UI yang dibutuhkan adalah UI yang sederhana, tingkat readibility yang 

tinggi, dan juga menangkap perhatian pemain. Kebutuhan ini dibutuhkan agar UI 

tidak menyatu dengan environment sehingga pemain mudah membedakan antara 

UI dengan environment. Kemudahan pemain dalam mengenali UI akan 

memberikan pengalaman bermain yang lebih. Untuk pembuatan vektor waypoint, 

penulis menggunakan teknik Fibonacci atau yang biasa disebut The Golden Ratio. 

Hal ini penulis gunakan untuk mencari simbol yang tepat untuk 

merepresentasikan arahan kepada pemain dan juga mencari komposisi yang tepat 

dalam desain. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35: Sketsa UI 
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 Gambar 3.36: Pembuatan UI HUD 
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Pembuatan icon HUD yang ada di dalam perancangan merupakan hasil 

dari penggunaan teknink Fibonacci, yaitu Teknik yang menggunakan golden ratio 

untuk bias mengukur komposisi yang tepat di dalam pembuatan icon sehingga 

tidak terlihat aneh di mata pemain nantinya. Bisa dilihat di dalam gambar 3.37 

bahwa golden ratio digunakan dalam pembuatan icon dengan mengambil 

beberapa bagian dari golden ratio dan disusun kembali menjadi sebuah icon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.37: Pembuatan Icon menggunakan Fibonacci 
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5. Perancangan UX 

Perancangan UX “Jurnal Pahlawan” terbagi dalam dua bagian, yaitu UX 

pada main menu dan UX gameplay level 3. Dalam hal ini, main meu 

dirancang untuk memiliki sifat catatan perang. UX pada menu berfokus 

pada pembuatan mood yang melibatkan pemain dalam catatan jurnal 

karakter. Sedangkan UX pada level 3 akan bersifat secara langsung, 

pemain akan merasakan suasana peperangan yang intens, cepat, dan 

berbahaya melalui pengalaman karakter yang dimainkan. UX level 3 

tersebut dirancang juga berdasarkan persona user yang bermain game 

FPS. 

Interaction pattern akan bereferensi kepada interaction pattern dari 

game yang sudah dijadikan studi eksisting seperti “Battlefield 1” dan 

“Metro: Last Light”. Untuk interaction pattern, penulis akan berfokus 

untuk membuat konten dibanding merancang pola interaksi baru yang 

membutuhkan waktu pemain untuk beradaptasi lagi. Interaction pattern 

pada “Jurnal Pahlawan” berfokus pada tiga elemen utama Lightbown 

(2015), useful; usable; desirable. Dari ketiga hal tersebut, useful 

menyumbang besar untuk mengurangi interaction pattern yang kompleks, 

dengan kata lain “Jurnal Pahlawan” menggunakan interaction pattern 

yang sederhana. Pemain dapat memainkan game hanya dengan 5 tombol 

dasar di keyboard (W, A, S, D, shift) dan sebuah mouse. Kontrol W, A, S, 

D dan mouse sendiri sudah seperti menjadi “default” dari game digital 

yang biasa dirilis di platform PC, beberapa kontrol lainnya merupakan 
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kontrol yang lebih dan berhubungan dengan pergerakan karakter seperti 

space untuk loncat, E/F untuk tombol interaksi atau ctrl untuk menunduk. 

Dengan demikian adaptasi pemain dengan game “Jurnal Pahlawan” akan 

menjadi cepat. 

 Secara lengkap kontrol di dalam game “Jurnal Pahlawan” dalam 

kategori gerakan adalah tombol W,A,S,D untuk berjalan dimana W untuk 

maju kedepan, A untuk bergegrak ke kiri, S untuk mundur dan D untuk 

bergerak ke kanan. Selanjutnya shift untuk membuat karakter di dalam 

game berlari dengan cepat jika dikombinasikan dengan tombol W,A,S,D. 

Setelah itu, untuk tombol space merupakan tombol yang membuat 

karakter loncat untuk melewati rintangan atau obstacle yang ukurannya 

tidak terlalu tinggi dari bagian pinggang karakter. Tombol lainnya yaitu 

ctrl merupakan tombol untuk membuat karakter menunduk dimana 

pemain dapat menggunakannya untuk berlindung di balik 

rintangan/obstacle saat menghindari tembakan musuh. 
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Kontrol berikutnya adalah bagian combat atau pertempuran yang 

sebagian ada dalam mouse dan sebagian ada di keyboard.  Untuk bagian 

mouse yang diutamakan adalah bagian klik kiri dan kanan, klik kiri pada 

mouse merupakan tombol utama untuk menembakkan senjata yang 

dipakai karakter untuk membunuh musuh yang menghalangi pemain 

dalam menyelesaikan pemain, sedangkan klik kanan merupakan kontrol 

yang membuat karakter pemain untuk menggunakkan bagian scope 

senjata yang membantu pemain dalam mengakurasikan tembakannya 

dikarenakan game “Jurnal Pahlawan” tidak memakai crosshair pada 

umumnya. Selanjutnya, pergerakan mouse membuat pemain dapat 

melihat ke atas, bawah, kanan, atau kiri bergantung dari gerakan yang 

Gambar 3.38: Posisi karakter saat idle  

Gambar 3.39: Posisi karakter saat memencet tombol ctrl 

(kiri) dan tombol space (kanan)  
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dilakukan pada mouse. Pada keyboard dalam pertempuran yang bias 

digunakan adalah tombol V yang digunakan sebagai tombol serangan 

jarak dekat atau melee yang dapat digunakan pemain jika ada musuh yang 

dalam jarak dekat dan terjangkau oleh pemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.40: Menembak di saat memencet tombol klik kiri 

pada mouse  

Gambar 3.41: Aim down sight di saat memencet tombol klik 

kanan pada mouse  
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Berikut adalah tabel skema semua kontrol yang ada di dalam game 

“Jurnal Pahlawan”: 

 

 

Kategori Tombol Keterangan 

Pergerakan/movement 

W Bergerak ke depan 

A Bergerak ke kiri 

S Bergerak ke belakang 

D Bergerak ke kanan 

Shift Berlari 

Space Loncat 

Ctrl Menunduk 

Pertempuran/combat 

Klik kiri/Left mouse Menembak 

Klik kanan/Right 

mouse 
Aim down sight 

Move Mouse Melihat 

R 
Mengisi ulang 

senjata/Reload 

V 
Serangan jarak 

dekat/Melee 

Interaksi lain 
E/F 

Interaksi (mengambil 

senjata) 

Esc Pause menu 

Tabel 3.3: Skema Kontrol 
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3.4.4. User Test/Prototype Day 

Tampilan di gambar 3.42 merupakan hasil revisi yang telah 

dikerjakan oleh penulis berdasarkan 18 jawaban dari kuesioner 

Prototype Day yang telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018. 

Penulis menggunakan siluet dari tokoh-tokoh yang terkenal seperti 

Soekarno dan Sutomo yang berpengaruh pada Pertempuran Surabaya 

10 November 1945, penulis juga menggunakan siluet yang berbentuk 

cipratan darah untuk menggambarkan perjuangan para pahlawan-

pahlawan yang telah gugur untuk membela kemerdekaan negara 

Indonesia. 

Gambar 3.42: Revisi Tampilan Main Menu  
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Tampilan di gambar 3.43 dan 3.44 merupakah hasil revisi yang kedua kali 

dilakukan oleh penulis berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh 

penulis. Penulis menggunakan tema sendiri dari judul permainan yaitu: Jurnal 

Pahlawan dan Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang menggambarkan 

kondisi perang pada saat itu. Penulis menggunakan kombinasi jurnal yang ditulis 

oleh pasukan-pasukan yang terlibat dalam perang tersebut dengan atribut-atribut 

yang berhubungan dengan perang seperti senjata, foto dan noda-noda darah untuk 

menciptakan suasana perang tersebut kepada pemain. 

Gambar 3.43: Revisi Tampilan Main Menu 2  

Gambar 3.44: Revisi Tampilan Main Menu 3 
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Tampilan di gambar 3.45 merupakan hasil revisi UI gameplay yang 

ditambahkan oleh penulis berdasarkan 18 jawaban dari kuesioner Prototype Day 

yang telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018. Penulis menggunakan 

waypoint sebagai penanda untuk pemain dapat tahu tujuan bermain game tersebut 

dan melanjutkan rintangan/misi tersebut. Health Bar telah ditentukan oleh 

penulis, meskipun ada interface berjenis meta-perception yang menandakan 

darah, tetapi sebagian besar pemain bingung jika tidak ada informasi mengenai 

karakter yang dimainkan, sehingga penulis menambahkan informasi health bar di 

sebelah kiri bawah kepada pemain.

Gambar 3.45: Revisi Tampilan Interface Gameplay  
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