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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Mobile Phone Games 

 

Gambar 2.1. Mobile Phone Gaming 

(https://www.androidauthority.com/wp-content/uploads/2017/05/blackberry-keyone-review-aa-28-

of-30-display-gaming-840x473.jpg) 

 

Menurut Mäyrä (2015) terdapat dua garis besar terhadap game development dan 

publisikasi dari mobile game. Pertama adalah mobile phone games dan yang kedua 

adalah handheld video game console. Dengan sejarah yang berbeda, manufaktur 

dari video game konsol genggam sangat dekat dengan produksi video game 

console, sementara manufaktur dari mobile phone games harus memikirkan 

terlebih dahulu spesifikasi dan model dari telepon genggam saat ini. Dengan kata 

lain dalam membuat game untuk mobile phone perlu mengetahui terlebih dahulu 

telepon genggam yang sedang beredar di masyarakat, agar dapat dinikmati dengan 

lancar oleh konsumen. 
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 Berbagai Aliran Dalam Sebuah Game 

Menurut Vince (2018), ada berbagai macam aliran dalam video game, mereka di 

kategorikan berdasarkan karakteristik dan tujuan dasar, bukan bedasarkan tipe 

gameplay yang mereka muat. 

2.2.1. Adventure Game 

 

Gambar 2.2. The Incredible Adventures of Van Helsing  

(https://c1.staticflickr.com/4/3799/9494484437_43c9f831bf_b.jpg) 

Menurut Mitchell (2012), game adventure adalah game yang mengajak pemain 

untuk mengeksplorasi dan menelusuri keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dalam dunia suatu game. Waktu permainan jenis ini cenderung lambat, hal tersebut 

yang dapat membuat pemain untuk meneliti tentang keadaan dunia game. Terdapat 

berbagai faktor bagi pemain untuk menelusuri dunia dalam adventure game, salah 

satunya adalah untuk dapat mengikuti alur cerita yang disediakan oleh game.  

Faktor lainnya adalah agar pemain dapat menemukan dan membuka rahasia dalam 

game seperti: peti harta, tempat rahasia, atau bahkan easter egg dari game. Tempat 
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dan konten rahasia ini dalam sebuah adventure game dapat ditambahkan beberapa 

tantangan, untuk pemain selesaikan.  

2.2.2. Puzzle Game 

 

Gambar 2.3. Hitman GO  

(https://c1.staticflickr.com/2/1674/25070349885_fc77fbe175_b.jpg) 

Puzzle, salah satu mekanisme yang terkadang menjadi kunci utama dari berbagai 

game, terkadang sangat terlihat namun terkadang sangat menyatu dengan game 

sehingga tidak terlalu terlihat. Puzzle adalah sebuah game dengan strategi yang 

dominan, dengan kata lain pemain diminta untuk memikirkan strategi sepanjang 

permainan. Dengan puzzle maka pemain dapat berhenti sejenak untuk berpikir. 

Menurut Schell (2015), terdapat sepuluh prinsip untuk membuat sebuah puzzle 

yang baik yaitu: 

a. Tujuan Puzzle mudah dimengerti. 

Pemain dapat tertarik dengan sebuah puzzle apabila pemain mengerti tujuan 

dari diselesaikannya puzzle tersebut. Memberi pemain sebuah gambaran besar 
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mengenai apa yang akan terjadi setelahnya, meningkatkan rasa ketertarikan 

pemain terhadap Puzzle.  

b. Puzzle mudah untuk dimulai. 

Setelah mengetahui tujuan dari puzzle, maka pemain akan mencoba untuk 

menyelesaikan puzzle. Kemudahan bagi pemain untuk mengakses permulaan 

puzzle, meningkatkan rasa ketertarikan pemain terhadap Puzzle. 

c. Informasi progress. 

Pemain selalu penasaran terhadap perkembangan proses mereka, pemain 

merasa senang dan tertarik ketika mengetahui bila mereka sudah mulai 

mendekati tujuan, langkah demi langkah. 

d. Dapat di selesaikan. 

Pemain merasa frustasi apabila mereka merasa puzzle tidak dapat diselesaikan. 

Informasikan kepada pemain mereka dapat menyelesaikan puzzle tersebut, 

untuk mencegah pemain berhenti dan meninggalkan Puzzle. 

e. Tingkatan kesulitan yang bertahap. 

Sama seperti dengan sebuah game, untuk menjaga ketertarikan pemain, sebuah 

Puzzle dapat didesain bertahap tingkat kesusahannya. Pemain selalu merasa 

tertantang untuk menyelesaikan. 

f. Waktu berhenti dan berpikir untuk pemain. 

Merupakan hal yang penting untuk membiarkan pemain beristirahat, berhenti 

sejenak dan berpikir untuk menyelesaikan puzzle. Sebuah hal yang berbahaya 

apabila pemain tidak dapat berpikir cara melewati puzzle, tidak dapat membuat 

progres, dan dapat meninggalkan permainan. 
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g. Puzzle saling berhubungan. 

Puzzle yang saling berhubungan seperti sebuah piramida, kumpulan puzzle 

kecil pada awal permainan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk sebuah 

puzzle yang lebih besar nantinya. 

h. Petunjuk untuk pemain. 

Untuk menghindari pemain mencari jalan keluar terlalu lama, memberikan 

berbagai petunjuk yang dapat digunakan oleh pemain untuk menyelesaikan 

puzzle. 

i. Solusi menyelesaikan. 

Pemain dapat lebih merasakan senang ketika mereka mengetahui solusi dari 

puzzle, dibandingkan dengan perasaan senang ketika mereka berhasil 

menyelesaikan sendiri.  

j. Perbedaan persepsi. 

Perbedaan pandangan masing – masing pemain dapat menjadi penarik atau 

bahkan dapat membuat pemain meninggalkan permainan. 

2.2.3. Stealth Game 

Dimuat dalam artikel mengenai perbedaan tipe-tipe video game oleh Vince (2018), 

stealth game merupakan salah satu bagian aliran dari, action game di mana pemain 

mempunyai kuasa penuh, biasanya meliputi tantangan yang pemain harus lewati. 

Game stealth sendiri membutuhkan kecerdikan dan ketepatan pemain, di mana 

game lainnya pemain dapat dibantu dengan melawan dan bertindak secara bebas 

dalam mencapai tujuan, game stealth biasanya menghimbau pemain untuk 

bertindak dan melawan secara diam-diam. 
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Menurut Khatib (2013), ciri-ciri dari sebuah stealth game adalah ketika 

pemain berada dalam status tidak terdeteksi dari indera artificial intelligence. 

Komponen dalam stealth game terbagi menjadi 6 yaitu: 

a. Pergerakan. 

Pergerakan adalah navigasi pemain untuk menelusuri game dengan jalur 

tertentu. Navigasi tidak selamanya membiarkan pemain untuk berjalan 

kedepan, navigasi pemain dapat dibatasi untuk memberikan pemain sebuah 

tantangan, ataupun menginstruksikan pemain untuk mengelilingi peta 

permainan terlebih dahulu. 

b. Persembunyian. 

Merupakan sesuatu yang menyediakan kebutuhan pemain untuk bersembunyi 

dari penjaga. Persembunyian juga dapat berfungsi sebagai tempat pemain 

berhenti sejenak melihat cara menelusuri ruangan, ataupun bersembunyi dari 

alarm. 

c. Penjaga. 

Merupakan hal utama yang harus dihadapi oleh pemain, penjaga disediakan 

untuk memberi pemain tantangan. Penjaga merupakan salah satu alat untuk 

menghalangi pemain dari tujuan permainan.  

d. Alarm. 

Merupakan kondisi yang menentukan sukses atau gagalnya pemain saat 

mereka melakukan persembunyian. Apabila pemain memicu sebuah alarm 

penjaga, dapat dipertimbangkan bila pemain diberi jeda waktu untuk 

bersembunyi terlebih dahulu. 
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e. Sistem sensorik dasar. 

Merupakan sistem sensorik penjaga untuk dapat mendeteksi pemain. Salah satu 

sistem sensorik dasar dalam game yaitu field of view oleh karakter penjaga.  

f. Tingkat yang menuntut estetis. 

Konstruksi level permainan menciptakan ilusi dari suatu ruangan yang dijaga 

ketat, namun pemain tetap dapat melewati penjagaan secara sembunyi.  

 User Interface 

Menurut Galitz (2007), user interface (UI) adalah bagian dari software sebuah 

komputer atau perangkat teknologi serupa, dan merupakan tempat terjadinya 

hubungan langsung dengan pengguna, hubungan ini dibagi menjadi dua bagian 

yaitu input dan output. Input adalah cara-cara yang dilakukan oleh pengguna agar 

dapat menyampaikan apa yang mereka butuhkan terhadap perangkat komputer. 

Berbagai macam input komponen yang dapat dipakai oleh pengguna biasanya 

berupa keyboard, mouse, dan perangkat sentuhan jari (seperti layar sentuh dan 

trackpad). Selain itu juga terdapat perangkat komputer yang memiliki fitur input 

melalui pembicaraan suara oleh pengguna. Sementara output adalah cara yang 

dilakukan oleh perangkat komputer, untuk dapat menyampaikan hasil dari 

perhitungan komputasi setelah mendapatkan input oleh pengguna. Mayoritas 

output yang sedang dipakai saat ini oleh perangkat komputer adalah, visual yang 

berupa tampilan layar perangkat dan audio atau suara. Berbagai macam input dan 

output telah didesain sedemikian rupa agar sesuai dan memenuhi kebutuhan dan 

kemampuan manusia, khususnya bagi mereka dengan kebutuhan khusus.  
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2.3.1. Berbagai Elemen dalam User Interface 

Dikutip dari artikel berisikan elemen-elemen dari user interface (“User Interface 

Elements”, 2013), ketika merancang suatu interface, berusahalah untuk konsisten 

dan mudah ditebak dalam pemilihan elemen interface. Sadar atau tidak, pengguna 

sudah mulai terbiasa dengan elemen dan bertindak dengan suatu cara tertentu, jadi 

memilih elemen yang cocok dapat memuaskan pengguna dan membantu pengguna 

untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Elemen-elemen dari user interface 

berisi: 

1. Control Input : 

Berisikan komponen yang dapat digunakan pengguna untuk memasukan 

input. Komponen inilah yang menjembatani pengguna dengan sistem, input 

yang diberikan sesuai dengan pilihan dari pengguna kepada sistem, agar 

pengguna merasa nyaman dalam mengoperasikan sistem tersebut (“User 

Interface Elements”, 2013). 

Berbagai macam control input adalah:  

a. Checkboxes:  

Memperbolehkan pengguna untuk memilih satu atau lebih pilihan dari satu 

dari satu set pilihan. Biasanya digambarkan dalam bentuk vertikal. Apabila 

daftar tulisan panjang, masih dapat diterima untuk menulis lebih dari dua 

kolom, ini membutuhkan pengguna untuk menggulir kebawah. 

b. Radio Buttons 

Memperbolehkan pengguna untuk memilih satu pilihan dari dua atau lebih 

set pilihan, umumnya merupakan pilihan “iya” atau “tidak”.  
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c. Dropdown Lists 

Dengan fungsi yang hampir sama dengan radio button, memperbolehkan 

pengguna untuk memilih satu pilihan dari dua atau lebih pilihan, namun 

dirancang lebih padat dan dapat memuat daftar pilihan yang lebih panjang 

dari radio buttons jika dibutuhkan. 

d. List Boxes 

Dengan kegunaan seperti checkboxes, pengguna dapat memilih satu atau 

lebih pilihan dari dua atau berbagai pilihan. Namun dengan rancangan sama 

seperti dropdown lists, yang padat dengan daftar pilihan pilihan lebih 

panjang.  

e. Button 

Sebuah tombol untuk mengindikasikan tindakan yang akan sistem lakukan 

ketika ditekan oleh pengguna dan biasanya dilabeli dengan tulisan, ikon 

atau keduanya. 

f. Dropdown Buttons 

Merupakan sebuah tombol yang ketika pengguna tekan, sistem akan 

memperlihatkan daftar dari dua atau lebih pilihan tombol yang dapat 

dipilih. 

g. Toggles 

Memberi pengguna keleluasaan untuk mengganti suatu pengaturan diantara 

dua keadaan. Toggle sendiri sangat efektik ketika ingin memberitahu 

pengguna apakah suatu pengaturan sudah menyala atau belum. 
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h. Text Fields 

Memberi pengguna suatu medium untuk dapat mengetik sesuatu, dapat 

menerima suatu kata atau bahkan kalimat. Umumnya digunakan untuk 

meminta pengguna memasukan nama dirinya. 

i. Pemilih Tanggal dan Waktu 

Sesuai namanya, fungsi dari elemen ini adalah agar pengguna dapat 

memilih suatu tanggal dan waktu tertentu. Dengan menggunakan ini, 

informasi dengan format yang konsisten dapat dimasukan kedalam sistem. 

2. Navigational Component: 

Berisikan komponen yang dapat membantu dan memudahkan pengguna 

untuk menavigasi pada sistem. Selain membantu juga dapat memberikan 

informasi kepada pengguna keberadaan mereka di sistem tersebut (“User 

Interface Elements”, 2013). 

a. Search Field 

Merupakan kotak pencari yang menyediakan pengguna untuk memasukan 

keyword atau susunan kata dan mengirim kedalam sistem untuk dicari, 

dengan harapan mendapatkan hasil yang paling relevan. Pada umumnya 

digambarkan dengan kotak teks sebaris dan dilengkapi dengan tombol 

pencari. 

b. Breadcrumb 

Memperbolehkan pengguna untuk mengindentifikasi lokasi mereka saat ini 

didalam sistem, dengan menyediakan jejak pada halaman untuk pengguna 

menavigasi yang dapat ditekan. 
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c. Pagination 

Memberitahukan kepada pengguna saat ini pada halaman berapa mereka 

berada, dan memperbolehkan pengguna untuk menavigasi antar halaman 

seperti melewati halaman tertentu atau menavigasi tiap halaman berurutan. 

d. Tags 

Memperbolehkan pengguna untuk menemukan konten didalam kategori 

yang sama, beberapa sistem juga mengizinkan pengguna untuk memasukan 

tag mereka sendiri kedalam konten dengan memasukannya kedalam sistem. 

e. Sliders 

Dikenal sebagai track bar, memungkinkan pengguna untuk mengatur 

pengaturan menyesuakan nilai yang mereka inginkan dengan cara 

menggeser suatu bar atau slider. 

f. Icon 

Ikon merupakan gambar yang telah disimplifikasi dengan fungsi melayani 

pengguna sebagai simbol untuk menavigasi didalam sistem, biasanya ikon 

dihubungkan dengan hyperlink agar terhubung satu dengan yang lain dalam 

sistem. 

g. Image carousel 

Menyediakan pengguna kemudahan untuk menelusuri suatu pilihan dari 

banyak set yang masing-masing mempunyai ilustrasi untuk dipilih, seperti 

icon biasanya ilustrasi pada image carousel dihubungkan dengan hyperlink 

agar terhubung satu dengan yang lain dalam sistem. 
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3. Informational Component 

Berisikan komponen yang memberikan pengguna informasi yang relevan 

dengan sistem, untuk membantu pengguna agar lebih mengenal dan 

mengetahui komponen-komponen lainnya dalam sistem (“User Interface 

Elements”, 2013). 

a. Notification 

Notifikasi merupakan sebuah fitur untuk memberitahu pengguna dalam 

bentuk pesan berisikan sesuatu yang baru untuk pengguna lihat, biasanya 

memuat status indikasi suatu barang seperti proses telah sukses atau sebuah 

pesan telah terjadi kesalahan dalam sistem. 

b. Progress Bar 

Merupakan komponen untuk mengindikasikan di mana pengguna telah 

berada dalam suatu tahapan proses, karena hanya berupa informasi 

biasanya tidak dapat ditekan atau berinteraksi. 

c. Tool Tips 

Memperbolehkan pengguna untuk melihat nama dan fungsi atau tujuan 

suatu komponen dalam sistem ketika pengguna mengarahkan kursor ke atas 

komponen tersebut, untuk mempermudah pemahaman pengguna pada saat 

mengoperasikan sistem. 

d. Message Boxes 

Merupakan jendela layar kecil yang berisikan informasi kepada pengguna 

dan memerlukan pengguna untuk melakukan tindakan terlebih dahulu 

sebelum mereka dapat maju ke halaman atau sistem berikut. 
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e. Modal Window atau Pop-Up 

Merupakan komponen berupa jendela layar untuk pengguna berinteraksi 

dengan suatu cara sebelum mereka dapat kembali kedalam sistem. Biasanya 

berupa jendela layar untuk pengguna melakukan pendaftaran atau masuk 

ke dalam sistem. 

4. Container 

a. Accordion 

Akordion merupakan daftar yang disusun secara vertikal yang 

menggunakan fitur tampilkan atau sembunyikan, ketika label ditekan maka 

akan memunculkan bagian yang lebih luas. Akordion sendiri mempunyai 

kondisi basis ketika ditekan pengguna, yaitu hanya menampilkan satu atau 

lebih bagian agar dapat menarik langsung perhatian pengguna (“User 

Interface Elements”, 2013). 

2.3.2. Prinsip Inti dalam User Interface 

Menurut Portman (2016), terdapat beberapa prinsip dalam merancang User 

Interface di kehidupan sehari – hari, ada banyak situasi di mana norma hukum 

berkontradiksi bahkan hilang sepenuhnya, prinsip – prinsip ini hadir untuk 

menanggapi hal – hal seperti tersebut, dengan prinsip ini diharapkan dapat 

memberikan pilihan membantu yang akan dibuat ketika semuanya terasa kabur atau 

hanya bayang – bayang saja. 

2.3.2.1.  Clarity 

Ketika menjalankan suatu aplikasi dengan baik dan lancar, para pengguna 

harus terinformasi dengan baik agar merasa yakin terhadap pilihannya, User 
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Interface mencangkup kedua hal tersebut. Dalam proses merancang User 

Interface dapat dilakukan dengan menempatkan sebagai target konsumen 

lalu menganalisa apakah segala hal yang dibutuhkan sudah terinformasi 

dengan jelas dalam aplikasi, apabila belum maka dapat ditambahkan elemen 

yang dapat memperjelas masalah tersebut. Produk, apa yang sudah terjadi, 

di mana saat ini berada, apa yang dapat dilakukan dari sini, apa yang kira – 

kira akan terjadi ketika melakukannya, dan kembali ke apa yang sudah 

terjadi. User Interface yang baik menempatkan konsumen merasa selalu 

berada dalam kontrol produknya (Portman, 2016). 

2.3.2.2.   Flexibility 

Fleksibilitas adalah rancangan desain dapat digunakan dalam berbagai 

keadaan. Rancangan desain fleksibel dapat kembali kepada solusi 

tradisional yang bekerja baik dalam situasi yang berbeda. Style hitam putih 

dapat dipergunakan untuk produk minimalis. Bayangkan semua situasi yang 

mungkin saja terjadi dan antisipasi situasi penting yang paling berpengaruh 

terhadap produk (Portman, 2016). 

2.3.2.3.   Familiarity 

Mata manusia sangat menyukai sesuatu yang simpel dan menarik, 

contohnya adalah penggunaan ikon – ikon yang sudah mendunia, bahkan 

ketika ragu, jangan sunkan menggantikan teks dengan ikon, selain ikon 

tombol – tombol yang dapat ditekan haruslah bertindak sesuai dengan apa 

yang diharapkan untuk itu penggunaan bahasa yang simpel dan populer 

sangat krusial, memakai warna – warna yang sudah dipersepsi secara 
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mendunia sebagai contoh merah untuk hal penting, hijau untuk hal yang 

sudah diselesaikan. Pengguna akan merasa nyaman ketika mereka melihat 

sesuatu yang mereka akrab sebelumnya ketika mereka masuk ke dalam 

dunia aplikasi yang mereka tidak ketahui (Portman, 2016). 

2.3.2.4.   Efficiency 

Pastikan pengguna menyelesaikan tugas utama mereka dengan cara yang 

paling efisien dan pastikan mereka tidak akan pernah kehilangan hasil 

pekerjaan mereka. Pertama ketahuilah basis dari pekerjaan mereka, kemudia 

rancang antarmuka untuk memfalisitasi tugas – tugas ini agar pengguna 

dapat menjalankan secara efisien (Portman, 2016). 

2.3.2.5.   Consistency dan Structure 

Konsistensi adalah salah satu cara agar pengguna merasa nyaman dan akrab 

terhadap sesuatu, bahkan ketika mereka tidak mengetahui sebelumnya. Ini 

adalah cara agar menyampaikan Bahasa tersendiri dalam suatu aplikasi, 

aplikasi terstruktur akan membuat hal menjadi mudah dijangkau tanpa rasa 

kewalahan. Ada beberapa cara untuk mempertahankan konsistensi, antara 

lain memperkenalkan hirarki yang kuat kepada pengguna, tata dan atur 

segalanya agar terlihat rapi berdasarkan grid, gunakan skema warna yang 

sama pada aplikasi, pertahankan navigasi secara konsisten dalam aplikasi, 

dan perancang dapat memakai kembali elemen – elemen yang sama untuk 

berbagai situasi (Portman, 2016). 
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 User Experience 

Dikutip dari Anderson, McCree, dan Wilson (2010), user experience (UX) 

merupakan sebuah pengalaman yang didapat dan dirasakan oleh pengguna ketika 

mereka berinteraksi dengan suatu perangkat lunak. Karena merupakan sebuah 

pengalaman unik yang dirasakan oleh pengguna maka penilaian terhadap user 

experience adalah sesuatu yang bersifat subyektif. Untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna akan suatu pengalaman maka, membangun sebuah user experience 

dibutuhkan kombinasi antara tiga aspek yaitu; sains, keahlian dan seni.   

 Design Thinking 

Menurut Dam (2018), dalam merancang sebuah desain baru yang inovatif dan 

memberikan solusi dari pendekatan masalah, perlu mengikuti tahapan – tahapan 

agar proses perancangan menjadi lebih efektif dan efisien, tahapan tersebut adalah 

Design Thinking yang merupakan lima (5) tahapan dalam merancang yang 

dikemukakan oleh Husso Plattner dari Institut Desain, kelima tahapan tersebut 

antara lain: 

1. Emphatise 

Tahapan awal adalah mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai 

masalah yang sedang berusaha diselesaikan. Dengan cara berkonsultasi dengan 

orang – orang yang lebih ahli pada bidang masalah tersebut, agar dapat 

memperluas penglihatan tentang wilayah perhatian suatu masalah. Selain itu 

dapat juga dengan cara pengamatan dan merasakan sendiri masuk menjadi 

bagian lingkungan tempat permasalahan. Empati sangat krusial pada manusia 
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agar mereka dapat menghilangkan asumsi – asumsi individu dan lebih 

merasakan kebutuhan dari pengguna.  

2. Define 

Dalam tahapan ini perancang mengumpulkan semua informasi yang telah 

dikumpulkan pada tahapan pertama. Disini informasi tentang observasi akan 

disintesa untuk menemukan kunci permasalahan untuk dapat dicari solusinya. 

Permasalahan yang ditemui haruslah menjadi sebuah pernyataan masalah 

dengan berpusat kepada manusia.  

3. Ideate 

Dalam tahapan ketiga, perancang mulai mengumpulkan ide – ide, setelah 

memahami permasalahan dan mengetahui kebutuhan pengguna didapatlah 

latar belakang yang kuat agar perancang mulai berpikir solusi dari 

permasalahan hingga melihat dari sudut pandang lain terhadap masalah 

tersebut. Pada tahapan ini semua ide dikeluarkan sebanyak – banyaknya dalam 

proses brainstorm. 

4. Prototype 

Setelah mendapatkan banyak ide – ide, tahapan ini membuat sebuah protoype. 

Pembuatan prototype ini disebut sebagai fase eksperimental, tujuannya adalah 

agar perancang menemukan solusi terbaik dari permasalahan – permasalahan 

yang telah dikemukakan dalam 3 tahapan pertama. Semua protoype akan di 

evaluasi untuk di tolak atau ditinjau kembali atau mungkin diterima.   

5. Test 

Setelah berbagai macam prototype dibentuk produk akhir, maka akan berlanjut 

ke proses pengujian. Setiap produk akan dievaluasi secara ketat menggunakan 

Perancangan UI/UX Dalam..., Franstino, FSD UMN, 2018



22 

 

solusi terbaik yang telah diidentifikasi selama fase ke empat. Selama fase ini 

produk masih dapat di evaluasi kembali untuk perubahan dan penyempurnaan 

agar pengguna mempunyai pemahaman mendalam tentang produk sedalam 

mungkin. 

 Story Plot 

Menurut Novakovich (1995), plot adalah rancangan arsitektur sebuah cerita dan 

peristiwa cerita lain yang menjadi kunci dalam sebuah cerita utama. Plot 

menghubungkan peristiwa utama dengan peristiwa lain yang berguna untuk 

memperkuat peristiwa utama cerita tersebut, hubungan antara peristiwa biasanya 

merupakan kejadian yang didasari oleh situasi sebab dan akibat. Plot pada 

umumnya membahas peristiwa apa yang terjadi dalam sebuah cerita, menjelaskan 

bagaimana cerita tersebut terjadi dari awal hingga akhir, dan menjelaskan mengapa 

peristiwa – peristiwa dalam cerita tersebut terjadi kepada pembaca.   

Plot dapat diterapkan dalam cerita permainan, menurut Meadows (2003), 

terdapat tiga contoh kategori plot yang dapat ditemukan dalam permainan yaitu: 

a. Nodal Plot 

 

Gambar 2.4. Nodal Plot 

(http://zach.tomaszewski.name/uh/cis702/nodal.gif) 

Merupakan plot tradisional dan statis dan terdiri dari beberapa poin 

peristiwa dalam satu garis, dari awal mula cerita hingga bagian akhir 
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penutup cerita. Setiap poin peristiwa mewakili tempat di mana pembaca 

dapat mengontrol interaksi, dalam plot ini pembaca bertujuan untuk 

mengungkap akhir dari plot utama, dengan cara menyelesaikan setiap tugas 

atau cerita yang digunakan untuk maju ke cerita berikutnya. Pada umumnya 

dalam permainan komputer modern, kegagalan dalam menyelesaikan tugas 

untuk melanjutkan cerita berujung pada kematian karakter, berarti pemain 

harus mencoba lagi menyelesaikan tugas pada poin peristiwa tersebut.  

b. Modulated Plot 

 

Gambar 2.5. Modulated Plot 

(http://zach.tomaszewski.name/uh/cis702/modulated.gif) 

Memiliki struktur yang hampir mirip dengan Nodal Plot, yang menjadi 

perbedaan adalah pembaca diberikan berbagai pilihan di berbagai titik 

peristiwa sepanjang garis cerita. Mereka dapat menyelesaikan bagian sesuai 

urutan, melewati suatu bagian cerita tertentu, atau bahkan memilih pilihan 

yang dapat mengubah hasil akhir dari cerita. Semakin banyak pilihan yang 

diberikan oleh penulis kepada pembaca, memungkinkan semakin banyak 

plot cerita yang dihasilkan dan nantinya semakin sulit untuk menceritakan 

sebuah cerita yang menarik atau cerita yang koheren. 
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c. Open Plot 

 

Gambar 2.6. Open Plot 

(http://zach.tomaszewski.name/uh/cis702/open.gif) 

Struktur pada Open Plot umumnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada plot 

cerita apapun, biasanya digunakan pada permainan berjenis simulasi 

.Simulasi terhadap suatu dunia yang sudah ditetapkan beberapa aturan di 

dalamnya. Sebagai ganti dari alur cerita, pemain dapat mengembangkan 

suatu karakter dan lingkungan sesuai keinginan pemain. Contoh permainan 

dengan Open Plot yaitu permainan simulasi The Sims.  

2.6.1. Three Act Structure 

Menurut Skolnick (2014), dalam menulis sebuah cerita terdapat teori dengan 

penggunaan tiga babak yaitu, babak awal, tengah, dan akhir. Konsep teori ini 

pertama kali dikemukakan oleh filosofis terkenal Yunani yaitu Aristoteles. Setiap 

babak ini juga digunakan untuk memberi kesan jelas kepada audiens kenapa 

karakter protagonis ingin menghadapi konflik. Pilihan ini terkadang dipengaruhi 

oleh faktor dalam protagonis dan juga faktor luar protagonis. 
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Gambar 2.7. Teori Cerita Tiga Busur 

(https://www.nownovel.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/3-act-structure.jpg) 

1. Pembukaan 

Babak awal merupakan babak yang penting terhadap babak setelahnya, 

karena pada babak inilah audiens memberikan kesan pertama mereka 

terhadap cerita, babak ini digunakan  agar audiens tertarik mengikuti cerita 

yang disajikan dari babak awal hingga babak akhir resolusi (hlm. 14). 

2. Konfrontasi 

Babak tengah merupakan babak di mana konflik mulai bermunculan, 

tekanan terhadap karakter terus bergejolak naik. Di sini penonton 

menyaksikan bagaimana karakter protagonis bertemu dan bereaksi 

menghadapi konflik – konflik (hlm. 15). 

3. Resolusi  

Babak akhir ditandai dengan konflik terbesar muncul dan dapat mengubah 

keadaan karakter protagonis selamanya. Di sini pilihan karakter protagonis 

sangatlah krusial untuk menghasilkan hasil akhir dari cerita. Hasil akhir 
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cerita tersebutlah yang ditunjukan untuk audiens menjadi resolusi terakhir 

dari cerita (hlm. 16). 

2.6.2. Penggunaan Dalam Video Game 

 

Gambar 2.8. Teori Cerita 3 Busur dalam Game 

(Video Game Storytelling, 2014) 

Jika diaplikasikan kedalam suatu game, babak pertama biasanya sangatlah singkat, 

dikarenakan psikologis dari manusia yang sudah mengharapkan dirinya langsung 

bermain ketika mereka memutuskan untuk memainkan suatu permainan. Menurut 

Skolnick (2104), babak pertama dari suatu permainan harus dibuat semenarik 

mungkin sehingga konflik mulai bermunculan agar pemain mau meluangkan 

waktu untuk dirinya bermain sejenak (hlm.22). 

 Level Design 

Menurut Rouse (2005), level design adalah di mana semua komponen dalam suatu 

game disatukan dan disusun, dengan kata lain mendesain suatu level seperti 

menyatukan sebuah jigsaw puzzle. Merupakan tugas seorang level designer 
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memanfaatkan setiap aset – aset yang disediakan, dan menggunakannya dengan 

semaksimal mungkin. Selain itu seorang level designer bertugas untuk menekan 

setiap divisi lain agar memperbaiki sebuah kesalahan dalam game.  

Menurut Mitchell (2012), dalam merancang setiap level dalam game 

tentukanlah titik mulai, atau menentukan peristiwa peristiwa penting di suatu level, 

seperti contoh apakah ada pertarungan krusial atau terdapat teka – teki yang harus 

diselesaikan. Setiap level dari permainan pasti mempunyai, titik awal permainan, 

titik akhir permainan, penghubung dengan level lain, dan wilayah dengan 

permainan lebih menekan atau kurang menekan. Jika ingin pemain menemukan 

titik akhir dari level, mereka membutuhkan bantuan atau dituntun, contohnya dapat 

dengan memberi titik – titik bantuan untuk memberikan pemain tugas lanjutan. 

Perlu diingat dalam membuat petunjuk haruslah seimbang, petunjuk yang terlalu 

abstrak akan membuat pemain kehilangan dan frustasi, terlalu banyak memberi 

petunjuk juga akan menghilangkan rasa tantangan pada pemain. Dapat lebih dari 

satu persitiwa yang dapat terjadi pada satu level, tugas peracang adalah menentukan 

di mana saja peristiwa tersebut akan terjadi, dan juga perhatikan ruangan – ruangan 

kosong agar membiarkan pemain untuk menikmati dunia yang telah dirancang, 

pemain juga harus diberikan ruangan cukup agar dapat menyelesaikan tugas – 

tugas sampingan sebelum akhirnya masuk melawan boss akhir atau menyelesaikan 

teka – teki tertentu.  

 Hutan Mangrove 

Menurut Center for International Forestry Research atau CIFOR (2015), 

mangrove merupakan lumbung tempat penyimpanan karbon dengan jumlah yang 
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besar. Mangrove merupakan hutan yang penting dalam menghadapi masalah 

perubahan iklim. Hutan mangrove menyimpan berbagai banyak manfaat untuk 

kepentingan lingkungan dan manusia. Indonesia sendiri memiliki luas hutan 

mangrove seluas 23% dari total jumlah hutan mangrove di dunia, namun sayangnya 

sering terjadi kerusakan hutan mangrove di Indonesia. Dikutip dari website Tempo 

(2018), laju deforestasi hutan mangrove di Indonesia sebesar 52 ribu hektare per 

tahun atau setara dengan luas 3 lapangan bola.  

 

Gambar 2.9 Laju Deforestasi Hutan Mangrove 

(https://cdn.tmpo.co/flash/data/flashgrafis/1264/Hutan_Bakau_2016.jpg) 

Dikutip dari Earth Hour Indonesia (2015) beberapa manfaat yang didapat dari 

hutan mangrove antara lain: 
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1. Mencegah Intrusi Air Laut. 

Merupakan peristiwa air laut merembes ke tanah daratan, dan dapat 

menyebabkan air tanah menjadi payau dan tidak baik untuk dikonsumsi. 

Hutan Mangrove dapat mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau 
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2. Mencegah Erosi dan Abrasi Pantai. 

Erosi dan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah yang disebabkan 

oleh aliran air sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah 

akibat hempasan ombak laut. Akar pohon bakau dalam hutan mangrove 

memiliki bentuk yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir, 

sehingga dapat menjadi pelindung tanah daratan dari erosi dan abrasi, dan 

merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim 

tertentu. 

3. Sebagai pencegah dan penyaring alami. 

Hutan mangrove ditutupi oleh akar-akar pohon bakau dan berlumpur. Akar 

pohon bakau dapat megurai limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai 

dengan cepat, selain itu hutan bakau dapat mengurai bahan kimia yang 

mencemari laut seperti minyak dan diterjen. 

4. Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. 

Hutan Mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak 

spesies hewan seperti reptil yaitu kura-kura, mamalia yaitu monyet, hewan 

laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput dan spesies hewan lainnya. Akar 

tongkat pohon mangrove mempunyai zat makanan dan menjadi daerah yang 

subur bagi hewan yang hidup di sekitarnya.  
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5. Berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. 

Karena endapan dan tanah yang ditahannya hutan mangrove dapat 

memperluas perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu. Hal ini 

memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di 

wilayah daratan. Seiring waktu yang panjang habitat baru ini dapat meluas 

dan menjadi pulau sendiri. 
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