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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir 

Agar produk akhir yang dibuat sesuai dengan target pasarnya dan bisa membawa 

manfaat, maka harus dilakukan penelitian dan pengumpulan data yang lebih 

mendalam mengenai topik-topik yang berhubungan dengan permainan yang 

dibuat. Produk akhir yang akan dibuat adalah berupa board game dengan tema 

Bahasa Indonesia terutama mengenai imbuhan, di mana pemain harus menjawab 

soal dengan benar untuk bisa menjadi yang pertama mengumpulkan beberapa 

benda yang sudah ditentukan. Tujuan utama dari board game ini adalah agar 

siswa bisa bermain sambil belajar dan memberikan variasi dalam kegiatan belajar 

Bahasa Indonesia di kelas. 

3.2. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dari kualitatif dan 

kuantitatif. Untuk mengumpulkan informasi, dilakukan wawancara dengan orang 

yang bekerja di industri game dan sudah terlibat dalam pembuatan beberapa 

board game. Wawancara juga dilakukan bersama seorang aktivis Bahasa 

Indonesia yang sudah berpengalaman sebagai editor di Wikipedia Indonesia. 

Terdapat juga kuesioner yang disebarkan kepada siswa dan umum untuk 

mendapatkan gambaran mengenai kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Data 
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yang sudah didapat akan menjadi acuan dalam pembuatan board game produk 

akhir. 

3.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. 

Pertanyaan yang diberikan diharapkan menghasilkan jawaban yang bisa 

digunakan sebagai acuan dan referensi dalam pembuatan board game sebagai 

produk akhir. Narasumber wawancara ada beberapa orang, yaitu dua orang yang 

bekerja dalam industri board game dan seorang aktivis Bahasa Indonesia. 

Wawancara dilakukan via email dan telepon. 

3.2.1.1.  Wawancara dengan Brendan Satria 

Wawancara dilakukan via email dengan bapak Brendan Satria. Beliau merupakan 

bagian dari studio game Kummara yang berlokasi di Bandung dan salah satu dari 

penanggung jawab dalam pembuatan board game Aquatico, yang dibuat sebagai 

bentuk kerjasama dengan Coral Triangle Center (CTC) sebagai upaya 

memperkenalkan suatu ekosistem kepada anak-anak. Beliau menjelaskan bahwa 

dalam pembuatan board game, dapat dimulai dari dua pendekatan, yaitu tema atau 

mekanik. Pertama-tama, ditentukan tema atau konsep yang ingin dihadirkan, 

setelah itu ditentukan game mechanic apa yang ingin digunakan yang kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan gameplay. 

 Dalam pembuatan board game Aquatico, CTC memberikan data yang 

dibutuhkan melalui training dan workshop. Untuk memastikan ketepatan data, 

konsep dan konten yang dibuat kemudian dikembalikan lagi pada CTC. Proses 
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pengembangan gameplay Aquatico memakan waktu hingga 3 bulan. 1 bulan 

untuk pengumpulan data dan basic gameplay, 1 bulan untuk testplay dan revisi, 

dan 1 bulan terakhir untuk  balancing dan finalisasi. 

  Beliau kemudian menceritakan bahwa anak-anak dapat menyerap 

informasi yang hendak disampaikan melalui board game tersebut dengan cukup 

efektif. Melalui permainan tersebut, anak-anak bisa paham bahwa jika tempat 

(ekosistem) tercemar maka hewan tidak mau ke tempat manusia. Hal ini dapat 

mereka simpulkan karena di dalam permainan, jika ada satu saja kartu ekosistem 

yang tercemar, berapapun poin yang didapat dari kartu ekosistem tersebut poinnya 

menjadi nol. Ini merupakan kelebihan dari game, karena penjelasan langsung atau 

video tidak memberikan anak-anak gambaran langsung yang mereka dapatkan 

dari pengalaman bermain. 

 Salah satu bahasan menarik dari beliau adalah mengenai konversi board 

game fisik menjadi digital. Beliau mengatakan bahwa perlu atau tidaknya sebuah 

board game dibuat versi digital adalah tergantung dari tujuannya. Dari segi bisnis, 

hal ini tidak perlu dilakukan, dan biasanya board game yang dibuat versi 

digitalnya adalah yang sudah memiliki fanbase yang cukup besar. Jika digitalisasi 

itu dilakukan untuk menambah pengalaman bermain (misalnya dengan 

menambahkan mode melawan kecerdasan buatan), maka cukup bagus untuk 

dilakukan, namun tetap harus diperhatikan apakah tujuan dari board game itu 

sendiri sudah tercapai atau belum. Jika sudah, maka hal tersebut dirasa tidak perlu 

dilakukan, karena unsur interaksi antar pemain secara langsung dan proses belajar 
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bersama dalam permainan merupakan unsur utama dari sebuah board game 

edukasi.  

 Ketika ditanya mengenai level imersif game digital dan non digital, beliau 

mengatakan bahwa game digital lebih superior karena adanya banyak faktor yang 

membuat game digital memiliki kelebihan, seperti faktor teknologi (musik, 

animasi, kecerdasan buatan, dan sebagainya). Namun, jika membandingkan board 

game fisik dengan versi digital dari board game tersebut, maka akan lebih imersif 

versi fisiknya. Meskipun versi digital lebih banyak hal yang dapat digali dari segi 

teknologi, namun ada satu hal yang tidak dapat tergantikan dalam bermain board 

game, yaitu pengalamannya yang nyata. Pengalaman seseorang memegang kartu, 

mengocok dadu, menjalankan bidak/token, dan meilhat keseluruhan game secara 

langsung dan interaksi langsung antar pemain adalah hal yang tidak dapat 

tergantikan. Hasilnya, board game non digital lebih imersif dibandingkan versi 

digitalnya. 

3.2.1.2.  Wawancara dengan Rio Fredericco 

Sama seperti wawancara sebelumnya, wawancara ini juga dilakukan via email. 

Narasumbernya adalah Bapak Rio Fredericco, yang juga merupakan bagian dari 

studio game Kummara. Beliau terlibat dalam pembuatan board game edukasi 

dalam kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjudul Sikapi 

Uangmu. Sikapi Uangmu dibuat sebagai media bermain sambil belajar untuk 

anak-anak menganai institusi keuangan yang ada Indonesia. 
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  Beliau menceritakan bahwa Sikapi Uangmu dibuat berdasarkan buku 

berjudul sama yang diterbitkan oleh OJK. Buku ini berfokus pada pendidikan 

finansial untuk anak-anak usia sekolah. Dikarenakan banyaknya konten yang ada 

dalam buku tersebut, gameplay dibuat sesederhana mungkin agar bisa dimainkan 

anak usia 6 tahun. Kesulitan utamanya disebabkan oleh informasi yang diberikan 

mengenai berbagai institusi keuangan dan fungsinya yang berbeda-beda. Pihak 

Kummara menyarankan pengimplementasian mode permainan awal, di mana 

hanya digunakan 3 institusi keuangan dari total 6 institusi yang ada di dalam game 

untuk dimainkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar anak-anak menjadi 

familiar dengan cara bermainnya, terutama untuk anak-anak yang lebih muda. 

Baru setelah itu masuk ke mode permainan penuh menggunakan semua institusi 

keuangan yang tersedia. 

  Ketika board game Sikapi Uangmu diluncurkan, OJK mengadakan 

pelatihan untuk guru-guru sekolah dari sekitar 70 SD di seluruh Indonesia untuk 

diajak mencoba permainan tersebut. Board game tersebut lalu dibagikan untuk 

dibawa pulang ke sekolah masing-masing. OJK kemudian mendistribusikan 

sekitar 1.600 copy permainan tersebut ke berbagai SD di Indonesia, namun pihak 

Kummara tidak mengetahui jumlah total sekolah yang menerima board game 

tersebut. 

  Dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, OJK nampaknya 

tidak menjual board game Sikapi Uangmu secara bebas, karena board game 

tersebut tidak dapat ditemukan di pasaran atau situs e-commerce. Hal ini 

dikonfirmasi oleh narasumber yang mengatakan bahwa sejak awal, tujuan 
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dikembangkannya board game Sikapi Uangmu adalah sebagai sarana pendukung 

dalam usaha OJK menyampaikan konten mereka melalui modul. Board game ini 

dapat dimainkan terpisah tanpa harus disertai buku, namun diharapkan siswa 

menjadi tertarik untuk mendalami konten yang ada di buku tersebut. 

  Dalam pembahasan mengenai board game digital dan fisik, ternyata ada 

dua pertimbangan utama dari OJK yang menjadi dasar dari keputusan untuk 

membuat board game Sikapi Uangmu dalam bentuk fisik. Pertama, board game 

fisik dianggap lebih mudah diterima oleh institusi pendidikan dibanding digital, 

karena pada umumnya siswa dilarang membawa gadget ke sekolah. Kedua, 

diharapkan board game ini dapat dimainkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia 

tanpa terhalangi keterbatasan fasilitas seperti perangkat digital yang sesuai dan 

akses listrik yang mungkin terbatas di beberapa daerah. 

3.2.1.3.  Wawancara dengan Ivan Lanin 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Ivan Lanin. Beliau adalah seorang aktivis 

Bahasa Indonesia yang aktif memberikan informasi dan menjawab pertanyaan 

seputar penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah di media sosial, 

terutama Twitter. Beliau tergerak untuk mempelajari ulang Bahasa Indonesia 

karena ketika hendak menterjemahkan artikel Wikipedia, beliau mendapati bahwa 

kemampuannya berbahasa Indonesia sangat kurang jika dibandingkan dengan 

kemampuannya berbahasa Inggris. 

  Beliau mengatakan bahwa banyaknya kesalahan berbahasa yang terjadi di 

masyarakat salah satunya disebabkan karena seusai kita lulus dari jenjang 

Perancangan Board Game..., Nadia Savitri, FSD UMN, 2018



 

37 

 

pendidikan formal, keterampilan berbahasa yang baik dan benar itu kurang dilatih. 

Masyarakat dimanja oleh ragam bahasa informal yang digunakan dalam 

keseharian, sehingga kemudian terbawa ke situasi yang membutuhkan bahasa 

formal. Salah satu cara untuk melatih keterampilan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang sesuai kaidah adalah dengan menggunakannya pada ragam 

informal, seperti misalnya sosial media dan saat berkirim pesan dengan teman. 

Kemudian beliau juga menyarankan untuk belajar menggunakan ragam bahasa 

yang formal dan informal dengan seimbang dalam percakapan, sesuai dengan 

lawan bicara. 

  Dalam bentuk tulisan, kesalahan paling banyak terlihat pada penulisan 

ejaan, terutama penggunaan imbuhan ‘di’ dan ‘di-‘. Kemudian kesalahan juga 

terjadi pada penulisan kata ‘mengubah’ yang salah dan ditulis sebagai ‘merubah’. 

Hal yang sama juga terjadi pada penulisan gabungan kata yang ditulis serangkai, 

padahal seharusnya ditulis terpisah. Contohnya adalah ‘terima kasih’ dan ‘kerja 

sama’. Dalam bentuk lisan, kesalahan banyak terjadi pada penggunaan sebutan 

‘aku’ dan ‘saya’. ‘Aku’ semestinya hanya digunakan ketika berbicara dengan 

teman sebaya, dan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua digunakanlah 

sebutan ‘saya’. 

  Meski begitu, penggunaan bahasa yang baik dan benar harus tetap 

diperhatikan. Bahasa Indonesia yang baik digunakan sesuai dengan situasi yang 

ada. Sementara itu, Bahasa Indonesia yang benar adalah yang sesuai dengan 

kaidah. Penting bagi masyarakat untuk bisa menggunakan Bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, karena kemampuan berbahasa seseorang mencerminkan 
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kecendekiaannya. Kemudian juga bahasa yang baik dan benar memastikan 

penyampaian pesan. Ketika sesuatu ditulis dengan bahasa yang buruk, orang akan  

merasa malas untuk membacanya. 

  Beliau mengatakan bahwa dari respon yang ia terima di media sosialnya, 

antusiasme masyarakat untuk belajar dan mencari tahu tentang Bahasa Indonesia 

meningkat. Kebanyakan orang yang aktif bertanya berusia sekitar 20 hingga 22 

tahun. Namun, meski beliau cukup optimis, perkembangan antusiasme masyarakat 

ke depannya tidak bisa ditebak, karena kesadaran untuk peduli dan bangga 

terhadap bahasa sendiri di tengah kepungan budaya asing yang begitu mudah 

untuk masuk adalah sesuatu yang sulit untuk tumbuh. 

3.2.2. Kuesioner 

Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada siswa sekolah 

menengah dan mahasiswa untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan 

mereka dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat 

ragam pendapat yang mereka miliki mengenai Bahasa Indonesia dan apakah 

orang-orang yang sudah lama tidak mendapatkan pelajaran Bahasa Indonesia 

secara formal memiliki kemampuan yang lebih dari para siswa yang masih 

mendapatkan pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. 

 Di bawah ini merupakan hasil dari survey yang telah disebarkan, baik 

kepada masyarakat umum (67 responden dengan rentang usia 18-25 tahun) dan 

siswa sekolah menengah (67 responden dengan rentang usia 12-17 tahun). Jumlah 

responden disamakan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih seimbang. 
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Gambar 3.1. Kesalahan berbahasa yang paling tidak disukai 

 Berdasarkan dari diagram di atas, dari total 65 responden berusia 12-17 

tahun 19 responden paling tidak menyukai penggunaan kata tak baku, 9 responden 

paling tidak menyukai penggunaan imbuhan yang tidak sesuai, 32 responden 

tahun paling tidak menyukai penggunaan singkatan kata yang tidak pada 

tempatnya, dan 7 responden menggunakan jawaban masing-masing. Kemudian 

dari total 69 reponden berusia 18-25 tahun, 18 responden paling tidak menyukai 

penggunaan kata tak baku, 20 responden paling tidak menyukai penggunaan 

imbuhan yang tidak sesuai, 21 responden paling tidak menyukai penggunaan 

singkatan kata yang tidak pada tempatnya, dan 8 responden menggunakan 

jawaban masing-masing. Jawaban tambahan yang diberikan responden dari kedua 

rentang umur di antaranya yaitu penggunaan tanda baca dan susunan kata yang 

tidak tepat.  
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Gambar 3.2. Kesalahan berbahasa yang pernah terlihat 

 Pada pertanyaan ini responden dapat memilih lebih dari satu jawaban, 

sehingga angka yang diperoleh lebih banyak dari jumlah responden. 74 kesalahan 

pernah terlihat oleh responden berusia 12-17 tahun, di mana tidak ada kesalahan 

terlihat pada spanduk pemerintah, 37 kesalahan terlihat pada iklan yang dicetak 

dan dipasang di tempat umum, 11 kesalahan terlihat pada berita/artikel cetak 

maupun online, 21 kesalahan terlihat pada iklan di TV, dan 5 kesalahan terlihat di 

media lain yang ditambahkan sendiri oleh responden, di antaranya yaitu media 

sosial dan novel. Sementara itu, sebanyak 118 kesalahan pernah terlihat oleh 

responden berusia 18-25 tahun, di mana 14 kesalahan terlihat pada spanduk 

pemerintah, 42 kesalahan terlihat pada iklan yang dicetak dan dipasang di tempat 

umum, 16 kesalahan terlihat pada berita/artikel cetak maupun online, 41 

kesalahan terlihat pada iklan di TV, dan 5 kesalahan terlihat di media lain yang 

ditambahkan oleh responden, di antaranya yaitu media sosial dan cerita pendek. 
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Gambar 3.3. Tingkat kesulitan Bahasa Indonesia di mata masyarakat 

 Jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan dibagi menjadi tiga 

kategori berdasarkan penjelasan yang diberikan, yaitu sulit, cukup sulit, dan tidak 

sulit. Dari diagram di atas, responden dari kedua rentang usia sama-sama paling 

banyak menjawab bahwa Bahasa Indonesia tidak sulit untuk dipelajari, dengan 

jumlah 28 responden. Sebanyak 12 responden berusia 12-17 tahun dan 24 

responden berusia 18-25 tahun menganggap Bahasa Indonesia cukup sulit untuk 

dipelajari. 27 responden berusia 12-17 tahun dan 16 responden berusia 18-25 

tahun mengatakan bahwa Bahasa Indonesia sulit untuk dipelajari. 

Dari ketiga grafik ini, terlihat ragam opini yang dimiliki oleh responden 

dengan rentang usia berbeda. Dapat dilihat pula bahwa responden dengan rentang 

usia yang lebih tua tidak serta merta mengatakan bahwa Bahasa Indonesia itu 

sulit, namun pada akhirnya tetap cukup sulit untuk dipelajari. Mereka juga 
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menyadari lebih banyak kesalahan berbahasa Indonesia. Simpulan yang dapat 

ditarik dari ketiga grafik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada grafik pertama, penggunaan singkatan yang tidak pada tempatnya 

terlihat paling tidak disukai oleh hampir setengah dari total responden 

berusia 12-17 tahun. Responden berusia 18-25 tahun menunjukkan hasil 

yang lebih merata, namun penggunaan singkatan tetap berada pada posisi 

teratas.  

2. Grafik kedua menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia yang 

lebih tua menyadari dan menemukan lebih banyak kesalahan berbahasa 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kesenjangan pada 

total data yang didapatkan (74 dan 118 kesalahan) dari total jumlah 

responden yang sama yaitu 67 responden. Menariknya, tidak satu pun 

responden berusia 12-17 tahun yang mengaku pernah melihat kesalahan 

berbahasa Indonesia pada spanduk pemerintah. 

3. Grafik ketiga memperlihatkan bahwa kebanyakan responden dari kedua 

rentang usia sama-sama menganggap Bahasa Indonesia tidak sulit untuk 

dipelajari. Dari penjelasan yang sudah ditulis oleh responden, Bahasa 

Indonesia sulit dipelajari karena bahasa sehari-hari yang digunakan 

berbeda dengan apa yang dipelajari. Sebaliknya, Bahasa Indonesia mudah 

untuk dipelajari justru karena Bahasa Indonesia digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Responden yang jawabannya masuk dalam kategori 

cukup sulit memberikan penjelasan yang bisa dibilang merupakan 

campuran dari kedua kategori lainnya. 
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Masih merupakan bagian dari kuesioner yang dibagikan, terdapat 10 soal 

yang harus dikerjakan oleh responden. Pada soal-soal tersebut, responden 

menjawab dengan cara menambahkan imbuhan yang tepat kepada kata dasar yang 

sudah disediakan. Berikut jawaban yang diberikan responden: 

 

 

Gambar 3.4. Soal no. 1 pada kuesioner 

 Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan. Jawaban salah yang penulisannya antara lain yaitu di kontrakkan, 

dikontrakan, dan di kontrakan. Banyak responden yang terkecoh menggunakan 

awalan di (terpisah, menjelaskan tempat) dan bukan di- (tersambung) serta salah 

menggunakan akhiran -an dan bukan -kan. 
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Gambar 3.5. Soal no. 2 pada kuesioner 

Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan. Banyak responden yang terkecoh menggunakan awalan ke- (sambung) 

dan bukan ke (terpisah, menjelaskan tempat). 

 

 Gambar 3.6. Soal no. 3 pada kuesioner 

Pada soal ini penggunaan di- yang tepat sudah diterapkan dan sebagian 

besar dari responden dari kedua rentang usia menjawab dengan benar. 
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 Gambar 3.7. Soal no. 4 pada kuesioner 

Pada soal ini sebagian besar dari responden dari kedua rentang usia 

menjawab dengan benar, yaitu menggunakan awalan mem- dan -kan. Kesalahan 

penulisan yang masih terjadi di antaranya yaitu memerhatikan dan diperhatikan. 

Kata yang diawali huruf p akan luluh ketika diberi awalan meng-, namun hal 

tersebut tidak berlaku untuk kata dengan pengimbuhan bertingkat. 

 

 

Gambar 3.8. Soal no. 5 pada kuesioner 

Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan. Jawaban salah yang dituliskan antara lain yaitu di kontrakkan, 

dikontrakan, dan di kontrakan. Banyak responden yang terkecoh menggunakan di 
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(terpisah, menjelaskan tempat) dan bukan awalan di- (tersambung) serta salah 

menggunakan akhiran -an dan bukan -kan. 

 

 Gambar 3.9. Soal no. 6 pada kuesioner 

Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan. Lebih dari setengah responden pada rentang usia 12-17 tahun salah 

menggunakan imbuhan di- (tersambung) dan bukan awalan di (terpisah, 

menjelaskan tempat). 

 

 Gambar 3.10. Soal no. 7 pada kuesioner 

Pada soal ini tidak ada satupun responden berusia 12-17 tahun yang 

menjawab dengan benar. Kesalahan penulisan yang terjadi sebagian besar adalah 
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digunakannya kata mempengaruhi. Huruf p akan luluh jika ditemukan dengan 

awalan meng-. 

 

 Grafik 11 Soal no. 8 pada kuesioner 

Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan. Jawaban yang salah penulisannya antara lain yaitu memekakan, 

mempekakan, dan mempekakkan. Banyak responden yang terkecoh menggunakan 

akhiran -an dan bukan -kan. Kata ini memang sudah jarang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari, dan kemungkinan banyak siswa yang tidak familiar dengan 

kata tersebut. 

 

 Gambar 3.12. Soal no. 9 pada kuesioner 
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Pada soal ini responden dari kedua rentang usia sama-sama lebih banyak 

melakukan kesalahan. Kebanyakan dari responden menjawab dengan kata 

menertawakan. Huruf t akan luluh ketika bertemu dengan awalan meng-, namun 

hal tersebut tidak berlaku untuk kata dengan pengimbuhan bertingkat. 

 

 Gambar 3.13. Soal no. 10 pada kuesioner 

 Pada soal ini responden berusia 12-17 tahun lebih banyak melakukan 

kesalahan, meskipun perbedaan jumlahnya tidak begitu besar. Kesalahan terjadi 

karena responden salah menggunakan awalan ke- (sambung) dan bukan ke 

(terpisah, menjelaskan tempat). 
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 Simpulan yang dapat ditarik dari kumpulan grafik di atas adalah bahwa 

kesalahan paling banyak ditemukan ketika responden berhadapan dengan 

imbuhan di- dan kata depan di, imbuhan ke- dan kata depan ke, imbuhan -an dan -

kan, serta peluluhan kata ketika bertemu dengan imbuhan tertentu.  

3.2.3. Studi Eksisting 

Untuk bisa mendapatkan produk akhir yang baik, digunakanlah beberapa 

permainan yang memiliki tema yang mirip sebagai referensi. Produk board game 

yang digunakan sebagai referensi adalah: 

1. Scrabble 

Scrabble adalah permainan kata Bahasa Inggris di mana pemain harus 

menyusun kata dari kumpulan huruf yang mereka miliki. Scrabble 

sudah sering digunakan oleh sekolah-sekolah untuk melatih 

penggunaan dan pengetahuan siswa akan kosakata. Tiap huruf 

memiliki jumlah poin tersendiri, dan pemenangnya adalah yang 

memiliki poin tertinggi pada akhir permainan. 

Kelebihan: 

1) Cukup mudah untuk dipahami 

2) Dapat megasah kemampuan vocabulary pemainnya 
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3) Mendorong pemain untuk berpikir lebih keras dalam membuat 

kosakata ketika mendapatkan huruf yang tidak lazim (seperti 

misalnya x dan z) 

4) Bisa dimodifikasi sedikit untuk keperluan pembelajaran dengan 

membekali semua pemain dengan kamus 

Kekurangan: 

1) Jumlah kumpulan huruf yang ada di dalam satu set permainan 

berjumlah banyak dan berukuran kecil sehingga rentan hilang 

2) Cara bermain yang repetitif bisa membuat orang mudah bosan 

 

Gambar 3.14. Scrabble  

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNRCmOsiaVnoPs5m-

B03fIygW6MkQEaxteVyzLbvrvEzAjuq4s) 

2. Hangman 

Meski bukan merupakan board game, namun Hangman merupakan 

salah satu game paling klasik yang berhubungan dengan kosakata. 

Hangman bisa dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan 

menggunakan kertas dan pensil. Salah satu dari pemain akan 
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memikirkan sebuah kata atau kalimat dan pemain lainnya harus 

menebak kata atau kalimat tesebut, dengan jumlah tebakan yang 

dibatasi. 

Kelebihan: 

1) Simpel dan mudah dimainkan di mana saja 

2) Mudah dimengerti dan tingkat kesulitannya bisa diatur sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki para pemain 

3) Bisa digunakan untuk mengingat kosakata atau istilah yang sudah 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran 

Kekurangan:  

1) Tidak ada batasan dalam tingkat kesulitan permainan sehingga bisa 

terjadi ketidakadilan dikarenakan tingkat pengetahuan yang 

berbeda 

2) Tidak efektif untuk mengajarkan kosakata atau kalimat baru 

3) Tidak ada akhir permainan yang jelas 

Perancangan Board Game..., Nadia Savitri, FSD UMN, 2018



 

52 

 

 

Gambar 3.15. Hangman 

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1Hi-

vD_nPk3Qfufe4oiko0RW4Bo6LXrliGv2EINH47qe0qUSB) 

3. Kartu Bhinneka 

Kartu Bhinneka adalah sebuah card game yang mengangkat tema 

kebudayaan Indonesia. Kartu Bhinneka bertujuan untuk memperluas 

pengetahuan para pemainnya mengenai budaya seperti baju adat dan 

alat musik dari berbagai suku di Indonesia. 

Kelebihan: 

1) Pengetahuan mengenai budaya yang dikemas dengan ilustrasi dapat 

menarik minat pemainnya 

2) Beberapa alternatif cara bermain yang bisa disesuaikan dengan 

kemampuan para pemain 

3) Waktu bermain cukup singkat 

Kekurangan: 

1) Alternatif gameplay yang ada bisa membuat bingung beberapa 

orang yang tdak pernah bermain sebelumnya 
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2) Waktu bermain bisa jadi terlalu singkat untuk sebagian orang 

  

Gambar 3.16. Kartu Bhinneka 

(https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/300/product-

1/2017/4/4/6798389/6798389_fa5a506f-3476-4690-a130-

3bf78d3ba0ce_300_300.jpg) 

 

3.3. Metodologi Perancangan 

Dalam merancang board game ini, pertama-tama dilakukan proses brainstorming 

yang lalu dilanjutkan dengan mindmapping. Kemudian dilakukan pengumpulan 

data yang dibutuhkan untuk membuat gameplay yang sesuai, visual yang pas dan 

latar belakang cerita yang masuk akal. Data tersebut juga berguna untuk 

mempersempit topik dan ilmu Bahasa Indonesia yang akan dimasukkan ke dalam 

board game. 
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Gambar 3.17. Sistematika perancangan 

3.4. Perancangan 

Dimulai dari fenomena yang terlihat di masyarakat, dalam kasus ini yaitu 

kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

diputuskanlah untuk melakukan sesuatu dalam upaya mengurangi fenomena 

tersebut. Dalam hal ini, perancangan board game diputuskan sebagai pendekatan 

yang tepat. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk mendaptkan infomasi dan 

teori yang sesuai dalam perancangan board game ini. Informasi yang dibutuhkan 
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itu tidak hanya didapat melalui studi literatur, melainkan juga dari survey yang 

dibagikan ke masyarakat umum dan siswa sekolah, studi eksisting dari board 

game yang sudah ada, serta wawancara ke pihak yang bidang pekerjaannya 

memiliki hubungan dengan projek tugas akhir ini.  

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, mulailah dibuat konsep 

gameplay dan latar belakang cerita dalam permainan. Setelah gameplay yang 

dirasa pas didapat, dilakukanlah test play berulang kali dan dilakukan juga 

berbagai penambahan dan pengurangan pada gameplay tersebut. Hal itu dibarengi 

dengan dilakukannya eksperimen terhadap beberapa style ilustrasi untuk mencari 

yang paling cocok. Ketika gameplay dan ilustrasi yang pas sudah ditemukan, 

rulebook sudah dibuat dan board game secara keseluruhan sudah difinalisasikan, 

baru kemudian board game tersebut dapat dicetak secara final, dengan harapan 

produk akhir tersebut sudah layak untuk diproduksi dan dipublikasikan ke 

masyarakat umum. 

Proses perancangan ini dilakukan berdasarkan penjelasan Cullen (2005) 

dalam bukunya, di mana beliau menjabarkan mengenai proses desain dan 

tahapan-tahapannya. Tahap desain dimulai dari riset dan pengumpulan informasi, 

kemudian brainstorming dan mindmapping, yang dilanjutkan dengan 

konseptualisasi hasil brainstorm yang sudah didapatkan. Kemudian masuk ke 

tahap eksperimen dan pengembangan dari produk akhir yang hendak dibuat 

berdasarkan informasi yang sudah ada, dan terakhir mengeksekusi atau 

melaksanakan ide dan konsep yang sudah matang tersebut (hal. 32-40). 
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3.4.1. Brainstorming dan Mindmapping 

Setelah menemukan permasalahan dan menentukan beberapa keywords, hasil dari 

brainstorm tersebut diperjelas dengan cara membuat mindmapnya. Hasil dari 

mindmapping tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.18. Mindmapping 

Dari mindmap yang sudah dibuat, diambil beberapa ide utama yang menjadi dasar 

perancangan produk akhir, yaitu sebuah media bermain sambil belajar yang 

membahas tentang Bahasa Indonesia, ditujukan untuk siswa sekolah menengah. 

Media yang dimaksud adalah board game dengan bentuk fisik dan bukan digital, 

karena lebih cocok untuk dibawa ke dalam suasana belajar-mengajar formal di 

dalam kelas. Warna-warna yang digunakan pada ilustrasi yang ditampilkan pada 

board game akan melibatkan warna bendera Indonesia yaitu merah dan putih, 

Perancangan Board Game..., Nadia Savitri, FSD UMN, 2018



 

57 

 

warna emas perhiasan antik, serta warna kertas tua yang mulai menguning yang 

melambangkan sejarah yang tertoreh di atas kertas. 

3.4.2. Moodboard 

Moodboard dibuat berdasarkan benda-benda apa yang berhubungan dengan 

Bahasa Indonesia dan literatur pada umumnya. Dari sana, diambil beberapa warna 

yang dirasa cocok dengan Bahasa Indonesia.  

 

Gambar 3.19. Moodboard board game 

3.4.3. Konsep dan Mekanisme Permainan 

Dalam board game ini, pemain direpresentasikan oleh kartu bergambar buku yang 

menjadi ‘panduan’ mereka. Pada tiap kartu buku itu terdapat sekumpulan benda 
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yang harus dikumpulkan oleh para pemain selama permainan berlangsung. 

Dengan waktu yang terbatas bagaikan ujian, mereka harus ‘menenun’ kosakata 

dengan imbuhan yang tepat dari soal yang ada untuk bisa maju dan 

mengumpulkan token. Pemain yang berhasil mengumpulkan semua barang 

sebelum waktu habis keluar sebagai pemenangnya. 

 Mekanisme utama yang digunakan dalam board game ini adalah point to 

point movement, memory, paper and pencil, serta set collection. Para pemain 

bergerak dari satu kotak ke kotak lain pada peta dengan menuliskan jawaban yang 

tepat dari soal yang diberikan di atas kertas agar dapat mengumpulkan semua 

barang yang tertera di kartu pemain. 

3.4.4. Testplay (alpha) 

Dengan menggunakan prototype, dilakukan testplay beberapa kali untuk 

mendapatkan data yang akurat mengenai berbagai hal, seperti misalya 

keseimbangan dalam permainan dan kesulitan untuk memahami permainan. 

Testplay juga berguna untuk mengetahui peraturan apa yang perlu dimodifikasi, 

ditambah, atau dihilangkan agar permainan tidak terasa berat sebelah atau 

berlangsung terlalu lama. Masukan yang didapat kemudian dievaluasi dan 

sebagian diterapkan pada testplay berikutnya, hingga mendapatkan hasil yang 

dirasa cukup. 
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Tabel 3.1. Progres gameplay melalui testplay 

Ver. Pemain 
Waktu 

(menit) 
Komponen Peraturan Masukan 

1.0 4 orang - 

4 lembar 

kartu 

pemain, 4 

lembar 

kertas 

jawaban, 

dan 50 

lembar 

kartu soal 

Pemain mengumpulkan 

barang yang terdapat di 

balik kartu soal 

 

Pemain yang menjawab 

tercepat dengan benar 

berhak mendapatkan kartu 

soal tersebut 

Soal terlalu mudah (untuk 

ukuran mahasiswa) 

 

Mekanisme terlalu random 

dan untung-untungan (siapa 

yang tercepat mengulurkan 

jawabannya) 

1.1  4 orang  -  

4 lembar 

kartu 

pemain, 4 

lembar 

kertas 

jawaban, 

dan dan 74 

lembar 

kartu soal 

Sama seperti sebelumnya, 

namun digunakan dadu 

untuk menentukan siapa 

yang menjawab terlebih 

dahulu 

Pemakaian dadu untuk 

menentukan giliran terasa 

tidak adil karena tergantung 

keberuntungan pemain 

 2.0  3 orang -  

3 lembar 

kartu 

pemain, 3 

lembar 

kertas 

jawaban, 

74 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 3 

buah 

bidak, 3 

jenis 

token, 1 

buah dadu 

Pemain menjalankan 

bidak menggunakan dadu 

dan berhenti pada titik 

tertentu di peta untuk bisa 

menjawab pertanyaan dan 

mendapatkan token 

 

Pemain yang berhasil 

mengumpulkan semua 

token menjadi pemenang 

Benda yang dikumpulkan 

terlalu banyak dan akan 

memakan waktu yang lama 

 

Disarankan mengurangi 

jumlah benda atau mengganti 

benda menjadi poin 

2.1  4 orang   ~30 

4 lembar 

kartu 

pemain, 4 

lembar 

kertas 

jawaban, 

74 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 4 

buah 

bidak, 1 

buah dadu 

Sama seperti sebelumnya, 

namun pengumpulan 

token diganti menjadi 

pengumpulan poin 

Titik tempat pengambilan poin 

tidak tersebar rata pada peta 

sehingga pemain hanya 

mengitari lokasi yang sama 

(tidak berkeliling) 

 2.2 3 orang  ~25  
3 lembar 

kartu 

Sama seperti sebelumnya, 

namun bentuk peta diganti 

Penggunaan dadu dirasa bisa 

memperlambat permainan 
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pemain, 3 

lembar 

kertas 

jawaban, 

74 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 3 

buah 

bidak, 1 

buah dadu 

(dari poin-poin acak 

menjadi satu garis lurus 

seperti monopoli) 

(karena sangat bergantung 

pada luck) 

2.4   3 orang ~35 

3 lembar 

kartu 

pemain, 3 

lembar 

kertas 

jawaban, 

81 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 3 

buah 

bidak, 3 

jenis token 

Pemain kembali 

mengumpulkan token 

sesuai yang tertera di 

kartu 

 

Dadu ditiadakan dan soal 

dibagi menjadi beberapa 

kategori 

 

Pemain bergerak sesuai 

dengan soal yang mereka 

pilih dan jawab 

(contohnya jenis soal 1 

berarti maju 2 langkah) 

Pemain bisa ‘curang’ dengan 

hanya memilih kartu dengan 

angka yang menguntungkan 

mereka 

Permainan terlalu lama 

 

Disarankan untuk membuat 

peraturan yang mengharuskan 

pemain untuk membuat 

strategi 

2.5   3 orang  ~30 

3 lembar 

kartu 

pemain, 3 

lembar 

kertas 

jawaban, 

81 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 3 

buah 

bidak, 3 

jenis token 

Sama seperti sebelumnya, 

namun pemain hanya 

memiliki waktu 1 putaran 

mengelilingi peta untuk 

mengumpulkan semua 

token 

Perjelas rulebook 

 

Kurangi kartu yang 

memberikan langkah sedikit 

sebagai tantangan tambahan 

 

Jika salah menjawab, 

sebaiknya pemain tetap maju 

namun tidak mendapat token 

sebagai tantangan dan tuntutan 

agar pemain menjawab 

dengan benar 
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2.6 3 orang ~25 

3 lembar 

kartu 

pemain, 3 

lembar 

kertas 

jawaban, 

81 lembar 

kartu soal, 

1 lembar 

peta, 3 

buah 

bidak, 3 

jenis token 

 

Sama seperti sebelumnya, 

dengan implementasi saran 

dari testplay sebelum ini 

Permainan berjalan lancar 

 

Ada yang menyarankan untuk 

meniadakan kertas jawaban 

dan agar jawaban langsung 

disebutkan saja, namun esensi 

dari permainan ini adalah agar 

siswa bisa menulis kata 

tersebut dengan benar 
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Dari hasil testplay yang sudah dilakukan, peraturan dan komponen 

permainan kemudian bisa ditetapkan secara jelas. Dari hasil testplay tersebut pula 

ditemukan fakta bahwa pembagian kotak dan item tidak seimbang, sehingga 

ditambahkan satu jenis token lagi untuk menyeimbangkannya. Peraturan dan 

komponen akhir dari board game ini adalah sebagai berikut: 

1. Komponen 

a) 1 lembar peta/papan permainan 

b) 4 buah bidak 

c) 4 lembar kartu pemain 

d) 1 jilid kertas jawaban 

e) 3 kategori kartu soal (a, b, dan c seperti pilihan ganda) berjumlah total 

80 soal 

f) 4 jenis token yang perlu dikumpulkan berjumlah total 80 token 

g) 1 buah buku panduan 

2. Persiapan permainan 

a) Buka lembar peta dan tumpukkan ketiga set kartu yang sudah dikocok 

di tempat yang tersedia. 

b) Bagikan kartu pemain ke tiap peserta yang ada. Kartu yang sudah ada di 

tangan jangan sampai terlihat oleh pemain lain. 

c) Letakkan pion pada tile yang memiliki icon sama dengan kartu yang 

dipegang. 
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3. Peraturan permainan 

a) Tujuan dari permainan ini adalah menjadi yang tercepat mengumpulkan 

semua objek yang tertera di kartu pemain sebelum satu putaran 

mengelilingi peta berakhir. 

b) Tentukan pemain pertama. Pemain selanjutnya akan diurutkan sesuai 

arah jarum jam. 

c) Setiap pemain mengumpulkan token yang dibutuhkan dengan cara 

berjalan ke tile yang terdapat icon yang bersangkutan. 

d) Untuk bisa berjalan ke tile yang diinginkan, pemain harus menjawab 

dengan benar pertanyaan dari salah satu set kartu yang sudah ditumpuk 

di peta. Kartu a = 2 langkah, b = 3 langkah, dan c = 4 langkah. 

e) Pada gilirannya, pemain memilih kartu mana yang ingin dijawab sesuai 

keperluan. Pemain berikutnya (yang gilirannya adalah setelah pemain 

tersebut) kemudian megambil kartu paling atas dan membacakan soal 

kepada pemain.  

f) Pada kartu soal, terdapat 4 komponen, yaitu soal di bagian tengah kartu, 

kata dasar yang berwarna merah pada soal, jawaban di bagian bawah, 

serta trivia mengenai soal tersebut di bagian bawah kartu. Orang yang 

bertanggung jawab membacakan soal kepada pemain harus 

membacakan kata dasar yang tersedia. Pertanyaan bisa diulang bila 

dirasa kurang jelas. 
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g) Pemain kemudian harus menuliskan jawabannya di kertas dan 

ditunjukkan kepada orang yang tadi membacakan soalnya, apakah 

benar atau salah. 

h) Jika benar, pemain maju dan bisa mengambil token sesuai tile tempat 

mereka berhenti. Jika salah, pemain tetap maju namun tidak 

mendapatkan token. Singkirkan kartu pertanyaan yang sudah 

digunakan. 

i)     Terdapat 4 tiles kosong yang merupakan ‘rumah’ dari masing-masing 

pemain. Tiles tersebut tidak memiliki token, namun tetap dihitung 

sebagai langkah. 

j)     Pemain memiliki waktu yaitu satu putaran mengelilingi peta hingga tiba 

di ‘rumah’ masing-masing untuk mengumpulkan semua token. Jika 

sudah sampai di rumah namun token belum lengkap, pemain 

dinyatakan gugur. 

k) Jika semua pemain gagal mengumpulkan semua token, pemenang jatuh 

kepada pemain dengan jumlah kelengkapan token yang paling 

mendekati. 

 

3.4.5. Sketsa dan Perancangan Awal Visual 

Dalam pembuatan aset board game ini, pertama-tama dibuat sketsa kasar dari 

masing-masing aset. Sketsa-sketsa tersebut kemudian dipilah, discan dan 

kemudian disempurnakan secara digital. Secara garis besar, seluruh aset 

menggunakan nuansa warna emas dan cokelat agar memberi kesan royal  
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Gambar 3.20. Sketsa awal peta 

 

Gambar 3.21. Contoh peta yang digunakan pada testplay 
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Gambar 3.22. Sketsa revisi peta 

 

 

Gambar 3.23. Peta sementara untuk keperluan testplay 
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Gambar 3.24. Desain peta awal 

 

Gambar 3.25. Desain akhir board 

 Pada mulanya, peta dibuat untuk mengakomodasi 6 orang pemain, namun 

atas pertimbangan lebih lanjut dari hasil observasi, jumlah pemain dikurangi 

menjadi 4 orang dan peta pun disesuaikan. Ilustrasi pada peta pun awalnya 
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menggunakan peta Indonesia, namun kemudian diubah karena gaya ilustrasi 

tersebut tidak menciptakan kesatuan dengan gaya ilustrasi yang digunakan pada 

token dan kartu. Ilustrasi yang digunakan pada akhirnya adalah background kayu, 

dengan ikon-ikon token ‘tertanam’ mengelilingi kayu tersebut. Semua aset yang 

digunakan memakai varian warna emas dan cokelat. 

  

Gambar 3.26. Sketsa awal token 

   

Gambar 3.27. Desain awal token 

Perancangan Board Game..., Nadia Savitri, FSD UMN, 2018



 

69 

 

 

Gambar 3.28. Sketsa final token 

 

Gambar 3.29. Desain final token 

 Ilustrasi alat tulis sempat dipilih untuk token karena berhubungan dengan 

tema dasar dari board game ini, yaitu Bahasa Indonesia. Pada mulanya, sempat 

hampir digunakan aksara jawa untuk token, namun tidak jadi karena dirasa kurang 

berhubungan dengan Bahasa Indonesia dikarenakan bentuk hurufnya yang 

berbeda. Token buku juga sempat terpikirkan, namun pada akhirnya ilustrasi buku 

digunakan pada kartu pemain. Namun, pada akhirnya objek yang digunakan 

adalah lambang sila-sila Pancasila, karena Pancasila adalah pemersatu bangsa, 

seperti halnya Bahasa Indonesia. Warna yang digunakan adalah merah, putih, dan 

emas; background merah dan highlight putih sebagai perwakilan bendera 

Indonesia, dan warna emas untuk menekankan kesan royal dan berharga. 
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Gambar 3.30. Sketsa awal kartu 

 

Gambar 3.31. Desain akhir pada kartu pertanyaan dan kartu pemain 

 Dua jenis kartu yang digunakan dalam permainan ini yaitu kartu pemain 

dan kartu soal. Kartu soal, sesuai namanya, tidak mengandung banyak gambar 

atau ilustrasi agar atensi pemain bisa terfokus pada tulisannya. Begitu pula dengan 

kartu pemain, hanya terdiri dari gambar yang menjadi identitas pemain dan ikon 

serta jumlah token yang harus dikumpulkan. Komponen dalam kedua kartu ini 

tidak begitu banyak. 
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3.4.6. Layouting 

Layouting dilakukan pada dua jenis aset, yaitu kartu (pemain dan soal) serta 

rulebook.  

 

Gambar 3.32. Layout pada kartu pertanyaan dan kartu pemain 

Layout kartu dibuat dengan mempertimbangkan urutan informasi yang 

akan dibaca oleh pemain. Maka dari itu, soal diletakkan di posisi paling atas 

dengan ukuran yang besar agar langsung terbaca. Kemudian di bawahnya terdapat 

jawaban dari pertanyaan tersebut, yang diletakkan agak berjauhan agar tidak 

langsung dibaca. Jika pada kartu terdapat bonus atau penalti, maka baris 

penjelasannya terdapat di bawah jawaban. Pada bagian paling bawah kartu 

terdapat boks berisi teks, yang mana teks di dalamnya adalah penjelasan singkat 

mengenai imbuhan yang menjadi jawaban kartu tersebut. 
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Gambar 3.33. Layout pada rulebook 

 Rulebook dibuat sebagai satu lembar kertas yang dilipat hingga menjadi 4 

halaman. Halaman depan adalah cover, menggunakan ilustrasi yang sama dengan 

boks packaging. Halaman kedua adalah pengenalan dan objektif, halaman ketiga 

komponen dan persiapan, dan halaman keempat cara bermain. Konten dibuat 

simpel dan hanya menggunakan satu kolom agar mudah dibaca secara 

berkelanjutan, yaitu dari atas ke bawah. Diletakkan juga gambar ilustrasi aset 

sesuai kebutuhan untuk memperjelas kalimat yang tertera. 
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