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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Board game 

Salen dan Zimmerman (2004) menjabarkan bahwa sebuah permainan merupakan 

suatu sistem tersendiri; di mana para pemainnya terikat oleh kumpulan peraturan 

dan saling berhadapan dalam suatu konflik yang sudah ditentukan sebelumnya, 

yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang sudah diukur atau diperkirakan 

seperti menang dan kalah (h. 11). Definisi ini mencakup semua hal yang termasuk 

ke dalam ranah permainan, mulai dari permainan tradisional hingga permainan 

yang membutuhkan konsol untuk menjalankannya. 

 Menurut Manikmaya (Manikmaya, diakses tanggal 20 Agustus 2017) 

Board game atau dikenal pula dengan sebutan tabletop game adalah bagian dari 

tabletop game yang memiliki peraturan cara bermain yang dilengkapi dengan 

beberapa komponen seperti token, pion, atau bidak yang dapat digerakan di atas 

sebuah papan khusus. Contohnya catur, ular tangga, ludo, dan lain-lain. Board 

game biasa dimainkan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan peraturan yang 

tertulis di buku peraturan. Board game sudah sangat terkenal dari zaman dahulu 

kala, faktanya board game yang ditemukan di dekat Jordan di situs arkeologikal 

diperkirakan berumur 7000 tahun. Board game yang ditemukan mirip dengan 

salah satu board game populer yakni Mancala yaitu board game yang sejenis 

dengan congklak/dakon. 
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Gambar 2.1. Board game Catan 

(https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*r_rq_fRLNliX91GSgMi38Q.jpeg) 

 Miller (2004) menjelaskan bahwa suatu hal dapat dikategorikan sebagai 

interaktif adalah jika pengguna dari sesuatu hal tersebut terlibat langsung dengan 

apa yang mereka gunakan, dan tidak hanya sekedar membaca, menonton, atau 

mendengar saja. Pengguna bisa memberikan pengaruh, menggerakkan atau 

memainkan, mengubah isi, dan melakukan banyak kegiatan lainnya terkait dengan 

hal yang sedang mereka gunakan. Interaktifitas, sesuai dengan namanya, adalah 

suatu pengalaman yang saling aktif di antara pengguna dan media. Alat media 

yang digunakan bisa saja meminta penggunanya untuk melakukan suatu aksi, atau 

sebaliknya ketika pengguna melakukan sesuatu dan alat media meresponnya 

dengan sedemikian rupa (h. 56). 

 Seiring perkembangannya, beberapa variasi board game telah dimainkan 

dan banyak jenis board game yang menjadi populer seiring berkembangnya 
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zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu di antaranya adalah tema board 

game itu sendiri, komponen, visual, dan jenis-jenis board game.  

2.1.1. Game Mechanic 

Menurut Jamieson dalam The Four Elements of Game Design (2017), game 

design baru saja memulai masa pertumbuhannya, berbeda dengan board game 

seperti catur yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah bertahan selama 

ratusan tahun. Dewasa ini, orang-orang baru saja benar-benar menanggapi game 

design secara serius. Dengan popularitas board game dan computer game, orang-

orang berharap permainan yang disajikan dapat semakin variatif dan dapat 

bertahan lama seperti di era 1980-an, berbeda dengan permainan sekarang yang 

hanya menjadi sesuatu yang musiman. Agar dapat bertahan lama, permainan 

harus memiliki standart 4 C, yaitu: 

1. Challenge. Sebuah permainan haruslah memiliki tantangan dan yang 

terpenting sebuah tujuan. Tantangan bukan hanya sekedar memenangkan 

permainan, tetapi sesuatu yang dapat membuat pemain merasa puas ketika 

mereka berhasil melewati sebuah rintangan. 

2. Choice. Adanya kemampuan untuk membuat pilihan membuat tantangan 

itu menjadi menarik, karena setiap pilihan dapat membuat hasil yang 

berbeda dan setiap pilihan dapat mempengaruhi jalannya permainan 

tersebut. 

3. Change. Sebuah permainan lebih dari suatu tantangan yang dapat 

dipecahkan. Berkesinambungan dengan choice, change merupakan sistem 
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yang menyediakan konten dari permainan. Sebuah pilihan dapat 

menyebabkan perubahan yang ada dalam permainan, dan setiap perubahan 

dapat membuat permainan tersebut semakin menantang. 

4. Chance. Merupakan elemen terakhir dalam game design. Pemain 

diberikan kesempatan untuk menang dan kalah, pemain diberikan 

kesempatan untuk membuat progress sehingga dapat mencapai objektif 

yang dia inginkan dan memiliki tujuan dalam memainkan permainan 

tersebut. 

Brenda Brathwalthe dan Ian Schreiber menyatakan dalam bukunya 

Challenges for Game Designer (2009) bahwa Game mechanic merupakan kata 

lain dari peraturan dilansir dari bukunya Challenges for Game Designer. Hal 

inilah yang menyebabkan aksi dan reaksi yang ada pada permainan.  Dalam 

peraturan ada beberapa kondisi yang pasti ada di permainan tersebut, contohnya 

adalah sebagai berikut:  

1) Setup adalah satu peraturan yang menunjukan bagaimana cara menyusun 

komponen-komponen yang ada sehingga permainan dapat dimulai. 

2) Victory Condition merupakan kondisi bagaimana pemain dapat 

memenangkan permainan yang ada. 

3) Progress adalah yang meenentukan siapa yang jalan pertama dan 

bagaimana jalan permainan berlangsung dari awal hingga akhir 

permainan. 

Perancangan Gameplay Board..., Natasha Johanna, FSD UMN, 2018



 

8 

 

4) Actions merupakan tindakan yang pemain ambil tiap mereka dapat 

mengambil keputusan, keputusan inilah yang dapat mempengaruhi jalan 

dan hasil akhir dari permainan. 

Setiap game memiliki peraturan-peraturan yang membatasi pemainnya 

sampai sejauh apa mereka diizinkan bertindak, mengambil keputusan dan memilih 

di suatu permainan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

gameplay dan merupakan sistem yang mengatur bagaimana sebuah game berjalan. 

Sebagai contoh, ketika pemain melempar dadu pada permainan ular tangga, maka 

jumlah mata dadu tersebut yang akan menentukan seberapa jauh pion pemain 

bergerak. Mekanik inilah yang membuat sebuah game menarik dan mekanik 

inilah yang menentukan bagaimana seseorang dapat dikatakan menang atau kalah. 

(h.28) 

 

Gambar 2.2. Penjabaran interaktivitas 

(http://theirf.org/am-site/media/game-mechanics-and-incentives-you-can-bet-on-it.png) 

Game juga memiliki berbagai jenis genre yang menentukan game itu akan 

jadi bagaimana dan target pemain untuk game tersebut. Menurut board gamegeek 

(board gamegeek, diakses tanggal 20 Agustus 2017) genre game dapat dibagi-

bagi menjadi seperti berikut: 
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1) Family games adalah permainan yang tujuannya dimainkan oleh anggota 

keluarga dengan tujuan meningkatkan kedekatan antar keluarga untuk 

tujuan tertentu entah edukasi atau sekedar bersenang-senang. Karena tema 

dari game ini yang cukup sensitif untuk beberapa orang, ada baiknya pihak 

keluarga membimbing anak selama pemainan berlangsung sembari 

menjelaskan hal-hal yang secara edukasi mungkin belum dibahas secara 

mendalam di sekolah atau lingkungan sekitar. 

2) Dexterity games adalah game yang membutuhkan kecepatan dan 

keterampilan anggota tubuh. Jenis permainan ini tidak menuntut banyak 

berpikir, namun keterampilan dan kejelian pemain dalam suatu hal. 

Mayoritas permainan ini biasanya memiliki hubungan dengan 

keseimbangan. 

3) Party games dimainkan oleh sekelompok orang dengan tujuan bersenang-

senang semata dan dimainkan untuk meramaikan suasana.  

4) Abstract games yang memiliki berbagai arti di dalamnya. Biasanya 

dimaksudkan terhadap game dengan informasi yang ambigu sehingga 

dapat memiliki dua genre atau lebih di dalamnya. Tipe permainan seperti 

ini banyak mengundang diskusi antar pemain di forum-forum. 

Ketika kita bermain board game, semua aksi dan keputusan yang kita 

lakukan akan mempengaruhi jalannya permainan. Keputusan yang diambil oleh 

seorang pemain bisa saja membuat rencana lawannya menjadi gagal, atau malah 

menjadi pedang bermata dua untuk dirinya sendiri. Board game, jika 
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dibandingkan dengan game digital, tentunya memiliki banyak perbedaan. 

Interaksi yang dirasakan antar pemain tentulah berbeda, karena pada game digital 

seringkali para pemain tidak saling bertatap muka dan bahwa berada di belahan 

dunia yang berbeda. Sementara itu, board game menyatukan para pemainnya 

dalam suatu kelompok kecil yang berinteraksi langsung. Board game memiliki 

beberapa mekanisme yang meskipun beberapa bisa juga ditemukan dalam game 

digital, namun kebanyakan merupakan mekanisme unik yang hanya bisa ditemui 

dalam board game.  

Dilansir dari situs Board game Geek, ada lebih dari 50 jenis mekanisme 

board game yang membuat begitu banyak permainan tersebut memiliki nilai unik 

tersendiri. Contoh dari mekanisme board game yang digunakan di permainan ini 

adalah: 

1) Card drafting merupakan mekanik dimana pemain diberikan kesempatan 

untuk mengambil dari tumpukan kartu yang ada. 

2) Modular board merupakan mekanik dimana pemain mendapatkan papan 

yang memiliki komponen berupa tiles atau kartu. Dalam beberapa 

permainan, peletakan komponen ini dapat diacak sehingga pola permainan 

satu dengan lainnya akan berbeda. 

3) Player Elimination adalah kondisi dimana pemain lebih dari dua orang, 

dan ketika pemain gagal memenuhi suatu syarat yang ada di permainan 

tersebut maka pemain akan kalah. Pemain yang dapat bertahan hingga 

akhirlah yang menang.  
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4) Set Collection merupakan objektif permainan dimana pemain diharuskan 

untuk mengumpulkan benda-benda tertentu. 

2.1.2. Game Design 

Berdasarkan Brenda Brathwathe dan Ian Schreiber dalam bukunya yang berdujul 

Challenges for Game Designer (2009) level design digunakan sebagai mekanik 

yang dapat menggabungkan komponen permainan agar dapat membentuk 

gameplay yang unik dan menarik. Dalam level design terdapat beberapa 

klasifikasi di dalam Serious Game yang dapat diadaptasi oleh sebuah game. 

Serious Game itu sendiri seperti buku yang mencoba memberikan informasi yang 

mengedukasi, lalu untuk mengajak pemain dalam melakukan suatu hal. Serious 

Game merupakan permainan yang tidak hanya sekedar memberikan kesenangan 

semata, namun memiliki poin-poin yang disampaikan. Beberapa klasifikasi 

serious game adalah berikut: 

1. Training. Permainan ini dirancang sedemikian rupa dengan tujuan agar 

seseorang dapat merasakan pengalaman suatu hal sebelum benar-benar 

terjun ke permasalahan realita dari kasus tersebut. 

2. Health Games yang merupakan permainan yang dirancang agar 

meningkatkan pemain dapat lebih sehat dengan memainkan permainan 

tersebut. 

3. Social commentary merupakan game yang dirancang dengan tujuan protes 

atau mengkritisisasi suatu politik atau masalah sosial. 
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4. Advergames yang merupakan permainan dengan tujuan komersialisasi 

suatu produk sebagai salah satu metode marketing. 

5. Edu game yang merupakan permainain dengan tujuan untuk mengenalkan 

materi-materi yang berhubungan dengan kesehatan. Target utama dari 

permainan ini mayoritas adalah anak-anak sekolah. 

6. Social Awareness yang merupakan permainan yang didesain agar 

membuat pemainnya merasa terganggu demi mengajarkan moral. Pemain 

biasanya dikondisikan di posisi yang sangat tidak mengenakan. 

2.1.3. Board Game sebagai Bagian dari Pembelajaran 

Menurut Bell dalam bukunya Teaching and Learning Mathematics (1978) 

permainan cocok digunakan dalam hal mempelajari fakta dan keterampilan. Pakar 

pendidikan menyatakan bahwa tujuan permainan dalam pembelajaran adalah 

untuk memberi motivasi terhadap pelajar agar pelajar semangat dalam 

mempelajari subjek tersebut. Fakta inilah yang menjadi alasan instansi pendidikan 

memasukan permainan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar mereka. 

(h.14) 

Board game cocok menjadi media pembelajaran yang baik dan diharapkan 

dapat membantu proses pembelajaran dan pemahaman yang lebih baik. Dengan 

bermain board game pemain dapat saling membantu memberikan pengertian 

kepada teman-temannya yang kurang memahami peraturan dan informasi yang 

ada. 
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Gambar 2.3. Board game yang membantu memberikan pendidikan mengenai keadaan 

gawat darurat 

(http://www.i-cue.co.nz/large/4003_educationalgames_fireservices.jpg) 

Mayer dan Harris (2010) menyatakan bahwa siswa dapat membedakan 

mana permainan yang mendidik dan tidak. Ada banyak permainan dengan tema 

edukasi yang ditawarkan oleh instansi pendidikan namun sayangnya gagal 

membuat siswa mendapatkan pengalaman yang dapat mereka nikmati. Board 

game yang dapat menjadi panutan adalah permainan yang menyenangkan dan 

bukan hanya sekedar memberi materi pelajaran. (h. 74-75). 

2.1.4. Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berupa Board game Dalam Sex 

Education 

Advocates for Youth (2009) pernah melakukan sebuah riset yang menyatakan 

remaja yang mendapatkan sex education akan lebih berhati-hati dan dapat 

menahan diri untuk tidak melakukan hal yang melanggar norma di masyarakat. 

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pemberian edukasi dalam subjek ini 
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menjadi hal yang penting. Young (2014) pernah menyatakan bahwa remaja tidak 

mendapatkan pelajaran apa-apa dari sex education yang diberikan di sekolah dan 

bertanya kepada orang dewasa merupakan hal yang sulit karena mayoritas merasa 

canggung untuk memberikan penjelasan. 

Beberapa judul board game mengenai edukasi seks di antaranya 

Sexploration Through High School, Contraception: The Board game, dan Perfect 

Pair. Permainan-permainan ini membahas mengenai istilah-istilah yang 

berhubungan dengan seksualitas dan hubungan yang sehat antar pasangan, 

menguji pengetahuan pemainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

seks, memberikan informasi mengenai perancangan keluarga, dan lain sebagainya.  

 

Gambar 2.4. "Contraception: The Board game" 

(http://healtheducationuk.com/images/boardgame.jpg) 

2.2. Sex Education 

Sex Education atau yang diketahui sebagai pendidikan seks adalah pendidikan 

tentang proses terjadinya pembuahan, kehamilan, kelahiran, tingkah laku, dan 

hubungan seksual. Tak berhenti di situ, pendidikan seks seharusnya memberikan 

pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. 

Dalam hal ini jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan ketika mereka 
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memasuki pubertas, menstruasi, mimpi basah, sampai timbulnya nafsu birahi yang 

diakibatkan peruabahan hormon pada tubuh. ( Purnama, 2013) 

 

Gambar 2.5. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan seks 

(https://viralfeminism.files.wordpress.com/2015/02/sre-words.png) 

Menurut Dubuis (2016) pubertas merpakan perubahan fisik dimana 

seorang individu sudah bisa dan sanggup melakukan proses reproduksi. Pubertas 

adalah tanda bahwa anak-anak mulai memasuki usia remaja, dan di masa ini 

mereka akan mengalami banyak perubahan terutama dalam faktor fisik. Siklus ini 

dimulai pada usia 10-14 tahun untuk perempuan dan 12-16 tahun untuk laki-laki 

(Medineplus, diakses tanggal 2 September 2017).  

Tanda-tanda yang muncul pada anak gadis ketika mereka memasuki masa 

pubertas antara lain munculnya puting payudara, membesarnya payudara, serta 

tumbuhnya rambut pada ketiak dan di sekitar alat kelamin. Anak perempuan 

mengalami menarche (menstruasi pertama) setelah pertumbuhan payudara dan 

rambut di sekitar alat kelamin. Menstruasi pertama biasanya terjadi sekitar 2 tahun 
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setelah payudara mulai bertumbuh. (Veratamala, 2017, diakses pada tanggal 2 

September 2017) 

2.2.1. Pre-Menstrual Syndrome (PMS) 

Gejala-gejala yang dialami wanita sebelum mengalami masa menstruasi disebut 

PMS (Pre-Menstruental Syndrome). Menurut dokter Anaya Mandal, MD 

(newsmedical.net diakses 11 September 2017) sindrom pramenstruasi adalah 

gangguan fisik, emosional, dan hormonal sebelum awal periode menstruasi yang 

berkurang setelah awal periode. Meskipun sindrom ini tidak berbahaya namun 

sindrom ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seorang wanita. Ada banyak 

teori yang mejelaskan penyebab PMS, gangguan hormon termasuk dan juga 

perubahan-perubahan kimia di otak. Hormon estrogen, progesteron, peningkatan 

prolaktin, dan peningkatan aldosterone bisa berhubungan dengan gejala PMS. 

 Peningkatan hormon progesteron akan membuat siklus penebalan dinding 

berulang. Efeknya adalah wanita akan menjadi sensitif karena peningkatan 

hormon dan perubahan fisik seperti payudara yang terasa nyeri dan mengencang. 

Mudah lelah, pusing, sakit perut, tak sedikit yang mengalami keputihan dan 

bercak coklat. Gejala ini dinamakan PMS (premenstrual syndrome). 

2.2.2. Menstruasi 

Menstruasi merupakan proses pendarahan pada vagina dan merupakan siklus 

bulanan yang dialami oleh wanita. Hal ini terjadi karena luruhnya dinding rahim 

yang menyebabkan keluarnya darah melalui vagina. Apabila wanita tidak hamil, 

maka dinding rahim akan luruh dan keluar (Medineplus, diakses tanggal 2 
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September 2017). Menstruasi bisa berlangsung sekitar 3 sampai 10 hari dan 

biasanya dimulai dari usia 11 sampai 14 tahun. Menstruasi berakhir ketika wanita 

mengalami masa menopause di usia sekitar 51 tahun. Hormon estrogen akan 

meningkat dan menyebabkan penebalan dinding rahim, di kala itulah menstruasi 

akan berhenti. Proses terjadinya menstruasi adalah sebagai berikut: 

1) Dua minggu pertama dalam satu bulan, hormon estrogen membuat lapisan 

dalam rahim yang semakin menebal. Telur yang matang akan keluar dari salah 

satu indung telur dan turun ke tuba fallopi. 

2) Apabila sel telur tidak dibuahi sel sperma, maka kadar estrogen dan 

progesteron akan turun. Lalu lapisan yang menebal itu akan luruh dan terjadilah 

menstruasi. 

3) Peluruhan berupa darah yang keluar dari organ reproduksi perempuan. 

Beberapa wanita merasakan sakit di bagian perut ketika hari pertama terjadi 

menstruasi atau beberapa hari sebelum menstruasi dimulai. Hal tersebut 

diakibatkan oleh konstraksi otot rahim. 

4) Setelah proses tersebut selesai, maka datanglah proses ovulasi atau masa 

subur. Hal ini diakibatkan oleh dinding rahim yang tidak terlalu tebal dan dapat 

dilewati sperma dengan mudah. 

Perancangan Gameplay Board..., Natasha Johanna, FSD UMN, 2018



 

18 

 

 

Gambar 2.6. Menstruasi 

(https://cdn.nollywoodgists.com/image/Y29udGVudC9jb250ZW50L01lbnN0cnVhbC1DeWNsZS

5naWZ8NjYw.jpg) 

Menstruasi akan berjalan sekitar 3-10 hari dengan rentang waktu sekitar 

28-30 hari dari satu siklus ke siklus lainnya. Tiap perempuan memiliki siklus yang 

berbeda. Namun apabila terlalu panjang hal itu dapat dinyatakan abnormal karena 

akan sulit untuk menentukan masa subur. 

2.2.3. Cara Mengurangi Sakit Menstruasi 

Menurut Dokter Ahmad Muhlisin (dilansir dari mediskus.com) nyeri haid 

merupakan kondisi dimana perut terasa nyeri pada saat perempuan akan 

mengalami menstruasi atau saat sedang mengalami menstruasi itu sendiri. Hal ini 

disebabkan oleh hormon yang ada di dalam tubuh perempuan. Nyeri perut ini 

biasanya banyak dikeluhkan oleh kaum hawa. Ada beberapa hal yang dapat 
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dilakukan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh perempuan, contohnya 

sebagai berikut ini: 

1. Kompres dengan menggunakan air hangat. Dipercaya dapat merilekskan 

otot rahim yang tegang. 

2. Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga. Dipercaya karena dapat 

membantu melancarkan aliran darah karena meningkatkan denyut jantung. 

Hal ini dapat mengurangi rasa sakit selama haid. 

3. Banyak minum air putih dapat meningkatkan aliran darah dan 

mengendurkan otot yang tegang. Selain itu makanan sehat seperti sayur-

sayuran dapat membantu tubuh terhidrasi dengan baik. 

4. Vitamin juga penting dan dapat mengurangi kram otot yang 

mempengaruhi nyeri haid. Makanan yang mengandung kalsium tinggi 

juga direkomendasikan untuk mengurangi nyeri menstruasi. 

5. Menurut Yuni Purwati (2015), aromaterapi lavender dapat mengurangi 

rasa sakit keram perut secara signifikan, terutama dengan pijatan. 

2.2.4. Pembalut 

Menurut Sandra (2015) perempuan zaman dahulu mengalami menstruasi lebih 

sedikit daripada perempuan di era modern. Hal ini disebabkan karena beban yang 

diemban wanita masa kini lebih berat dibandingkan di masa lampau sehingga 

mempengaruhi fisik wanita. Selain itu hormon dalam tubuh sangat dipengaruhi 

oleh makanan masa kini yang menyebabkan terjadinya menstruasi lebih cepat 
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dibanding perempuan di era dulu. Sejak jaman dahulu kala perempuan 

menggunakan rumput, kulit kelinci, kertas, atau apapun yang dapat menyerap 

darah yang keluar dari vagina. Namun semenjak abad ke 10 wanita menggunakan 

kain untuk menutupi darah yang keluar. Penggunaan kain dianggap lebih efektif 

karena perempuan dapat mencuci dan menggunakan ulang bahan yang ada. 

 

Gambar 2.7. Pembalut Norwegia abad ke 19 

 (https://usercontent2.hubstatic.com/5333553.gif) 

Menurut Finley Harrey (2016) ide pertama pembalut berasal dari 

Benjamin Franklin yang ingin membuat sesuatu untuk prajurit yang terluka. Pada 

tahun 1898 ketika perusahaan Johnson&Johnson merilis produk komersil berupa 

pembalut dengan ide yang dikenalkan lebih mendalam oleh Kotex di tahun 1920. 

Semenjak saat itu desain dari pembalut berubah-ubah seiring berjalannya waktu, 

namun pada akhirnya kembali ke desain yang mudah dibuang dan berbahan kain. 

Pembalut memiliki beberapa jenis yaitu: 
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1) Regular. Ukurannya sedang dan biasanya dipakai untuk kegiatan siang 

hari. 

2) Panty liner. Cocok untuk menstruasi yang sedikit atau untuk mencegah 

bercak coklat langsung menempel ke celana. 

3) Ultra thin. Pembalut berukuran tipis. 

4) Maxi/Super. Pembalut berukuran besar, biasanya digunakan ketika darah 

sedang keluar banyak-banyaknya di hari pertama hingga ketiga atau 

digunakan oleh wanita yang volume darah mensnya banyak. 

5) Nocturnal. Merupakan pembalut yang digunakan malam hari. 

Perancangan Gameplay Board..., Natasha Johanna, FSD UMN, 2018




