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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir 

Dalam pengumpulan data untuk tugas akhir, penulis menggunakan dua metode 

dalam mengumpulkan data, yaitu dengan metode penelitian secara kualitatif dan 

kuantitatif. Hal ini didasari oleh penulis mengingat bahwa kedua metode tersebut 

memiliki perspektif dan keterbatasannya masing-masing. Oleh sebab itu, 

penggabungan kedua metode tersebut diharapkan dapat memberikan data dari 

hasil penelitian secara maksimal dalam memperdalam topik. 

 Pada metode kualitatif, metode yang diterapkan ialah metode wawancara, 

observasi lapangan, dan studi eksisting. Kemudian untuk metode kuantitatif, 

penulis membagikan kuesioner secara daring kepada remaja berusia 18 hingga 22 

tahun yang berdomisili di daerah Tangerang dan DKI Jakarta. Hasil dari kedua 

metode dalam pengumpulan data tersebut digunakan penulis dalam proses 

perancangan interaksi pada permainan digital epic historical yang berjudul “The 

Messenger”. 

3.2. Metodologi Penelitian (Expertise & User) 

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

dalam proses mengumpulkan data yang  dibutuhkan dalam proses perancangan 

tugas akhir; 

 60 
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3.2.1. Wawancara 

Pada metode wawancara, penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancara 

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

informasi yang lebih mendalam perihal yang berkaitan dengan topik penelitian. 

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

media interaktif.  

 Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. 

1. Rianty Tara Pratita 

Ibu Rianty merupakan seorang Senior UI/UX di perusahaan Meteor 

Inovasi Digital yang berkawasan di daerah Tangerang. Wawancara ini 

dilakukan pada tanggal 5 September 2017 pada pukul 11 siang di 

tempat Ibu Rianty bekerja dengan sebelumnya telah membuat janji 

melalui surel. Wawancara ini pun menggunakan teknik tidak terencara 

dikarenakan Ibu Rianty cenderung membagikan pengalamannya 

selama bekerja di bidang UI/UX. 

Gambar 3.1 Foto dengan Rianty (UI/UX Senior) 
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Sebagai informasi tambahan, Meteor Inovasi Digital merupakan 

perusahaan yang memberikan jasa berupa membangun platform sesuai 

kebutuhan bisnis model yang dimiliki. Perusahaan ini telah berdiri 

sejak tahun 2016 dan telah memiliki 11 karyawan tetap ketika 

wawancara dilakukan. Salah satu platform yang diciptakan Meteor 

Inovasi Digital seperti system management, transaction process, rating 

system, aggregators management, web sites developer, hingga mobile 

apps.  

 Ibu Rianty dalam wawancaranya berpendapat bahwa UI dan UX 

merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan saling keterkaitan. 

Namun bagi beliau, bobot UX ialah 80% dan UI hanyalah 20%. Oleh 

sebab beliau mengingatkan bahwa dalam proses perancangan UI/UX, 

haruslah memprioritaskan UX terlebih dahulu sebelum masuk dalam 

proses perancangan UI. 

 Selama proses wawancara, Ibu Rianty berbagi mengenai tahap-

tahapan dalam merancang UI/UX. Tahap pertama ialah business 

process yang berbicara mengenai siapa target market-nya dan apa 

tujuan dari produk yang ingin diciptakan melalui pengumpulan data 

persona audiens. Setelah itu, tahap berikutnya menurut beliau ialah 

membuat flow dan informasi arsitektur. Kemudian dilanjutkan dengan 

tahap wireframe dan layouting dengan aset yang masih berupa hitam-

putih tanpa rancangan UI terlebih dahulu. Lalu tahap terakhir ialah 

perancagan UI yang bagi beliau ini merupakan tahapan sebagai 
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pemanis. Dalam merancang UI, beliau mengingatkan untuk 

memperhatikan pemilihan warna, tipografi, spacing, dan art style yang 

diterapkan. Khususnya dalam permainan digital, beliau mengingatkan 

untuk senantiasa komunikasi dengan desain karakter dan level design 

agar art style dan pewarnaan tidak berbeda. 

Pasca perancangan tersebut, beliau menyarankan untuk melakukan 

Testing AB dengan cara membuat 2 alternatif dengan konten yang 

berbeda dan diberikan kepada beberapa audiens yang sesuai dengan 

target market. Hal ini dilakukan agar mendapatkan yang sesuai dengan 

selera target market.  

2. Daru Kula 

Daru Kula merupakan Lead Artist dari perusahaan Gambreng Games 

yang berkawasan di Kelapa Dua, Tangerang. Wawancara dilakukan 

hanya melalui surel yang sebelumnya penulis mengirimkan surel 

kepada Ibu Riris pada tanggal 12 September 2017. Kemudian Ibu Riris 

melalui surel menyatakan untuk menghubungi Daru Kula selaku Lead 

Artist Gambreng Games perihal pertanyaan mengenai UI/UX dalam 

game. Melalui teknik wawancara terencana, penulis mendapatkan 

informasi perihal wawancara dengan Daru Kula. 

Gambreng Games didirikan oleh Riris Marpaung dan Dodick 

Zulaimi atas dasar perkembangan game asli Indonesia yang masih 

sangat sedikit pada saat itu. Sejak didirikan pada tahun 2013, 

Gambreng Games memiliki visi sebagai pengembang game yang dapat 
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menginspirasi dunia dengan mengedepankan playful inovation. Hingga 

sampai saat ini, Gambreng Games telah merilis beberapa games di 

mobile dan PC. Salah satu game yang dimiliki Gambreng Games ialah 

NSFW, Ascender, dan Go Block Impossible Money.  

Daru Kula berpendapat terdapat perbedaan antara UX dalam games 

dengan UX pada aplikasi pada umumnya. Perbedaan ini ialah dalam 

merancang UX pada game, terdapat tantangan (challenge). Berbeda di 

aplikasi yang bersifat statis, pada game UX akan bersifat dinamis agar 

game menjadi seru. Untuk UI, perbedaan mencolok dari UI game 

dengan aplikasi pada umumnya ialah UI pada game haruslah bertema, 

mudah dibaca, dan dibuat sesederhana mungkin agar pemain dapat 

mudah mengerti. 

Dalam merancang UI/UX pada game, beliau memaparkan terdapat 

3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama ialah mengetahui penuh game 

seperti apa yang ingin dibuat agar dalam merancang UI/UX akan 

mendapatkan gambaran. Hal kedua ialah menentukan platform game 

yang akan dirilis. Perbedaan platform juga akan menentukan visual UI 

itu sendiri. Sebagai contoh UI untuk game pada mobile akan berukuran 

kecil untuk menyesuaikan layar, berbeda dengan jika platform tersebut 

untuk komputer yang memiliki layar cukup besar. Hal terakhir yang 

bagi beliau ialah konsisten. Beliau berpendapat, agar pemain merasa 

nyaman dan tidak membuat bingung ketika bermain maka haruslah 

konsisten. Sebagai contoh, jika pemain dari awal tahu bahwa lifebar 
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untuk pemain berwarna hijau dan untuk musuh berwarna merah 

kemudian tiba-tiba muncul lifebar berwarna biru maka pemain akan 

bingung dari maksud lifebar tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi 

pengalaman bermain dari pemain. 

3.2.2. Observasi Lapangan 

Pada metode ini, penulis melakukan observasi dengan objek penelitian 

ialah ruang, benda, dan peristiwa. Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi 

langsung Yogyakarta yang dilakukan dari tanggal 26 Juli 2017 sampai tanggal 29 

Juli 2017. Lokasi yang dikunjungi oleh penulis dalam mengumpulkan data ialah 

Gedung Agung Yogyakarta, Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jendral 

Soedirman, Museum Benteng Vredeburg, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 

Yogyakarta, Yogyakarta Library Center, dan Museum Pusat TNI AU Dirgantara 

Mandala. Selain itu, penulis juga melakukan obsevarsi lapangan sepanjang rute 

yang sesuai dengan yang digunakan dalam karya tugas akhir. Observasi ini 

bertujuan untuk menemukan Graphic Standar Manual (GSM) yang sesuai dengan 

waktu terjadinya sejarah dengan User Interface yang diterapkan pada permainan 

digital. 

 Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, penulis 

mendapatkan beberapa hal. Di Museum Benteng Vredeburg, penulis mendapatkan 

bahan referensi UI melalui diorama peristiwa dan benda-benda bersejarah. Di 

Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jendral Soedirman, penulis mendapatkan 

bahan referensi melalui benda-benda yang digunakan sepanjang hidup Jendral 

Soedirman. Kemudian penulis juga mendapatkan bahan referensi art style melalui 
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surat kabar yang terarsipkan di Yogyakarta Library Center. Di Museum Pusat TNI 

AU Dirgantara Mandala, penulis mendapakan bahan referensi UI dan art style 

melalui benda-benda bersejarah yang dipamerkan di sana. 

 Kemudian pada tanggal 14 September 2017, penulis mengunjungi 

Perpustakaan TNI dan Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jakarta Selatan. 

Melalui observasi lapangan tersebut, beliau mendapatkan bahan referensi untuk 

art style berdasarkan benda-benda bersejarah milik TNI dari tahun 1945. 

3.2.3. Studi Eksisting 

Pada studi eksisting, penulis membandingkan 3 produk yang sudah ada dengan 

menjabarkannya setiap produk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari 

produk yang sudah ada, dijadikan penulis sebagai acuan dalam membuat karya. 

Untuk kelemahan dari produk yang dibandingkan, dijadikan penulis untuk 

menjadi batasan agar tidak terulang kembali pada karya yang dibuat oleh penulis. 

Gambar 3.2 Foto Gabungan Observasi Lapangan 
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 Produk yang diambil sebagai sampel oleh penulis ialah produk yang sudah 

berhasil di pasaran dan merupakan produk yang sejenis dengan karya yang 

diciptakan oleh penulis. Paragraf selanjutnya ialah penjabaran dari produk sampel 

yang disertai dengan kelebihan dan kelemahannya berdasarkan UI/UX dan 

gameplay. 

1. Battlefield 1 

Battlefield 1 adalah permainan digital yang diproduksi oleh EA Dice 

dan dipasarkan oleh Electronic Arts. Battlefield 1 pertama kali dijual 

belikan pada tanggal 21 Oktober 2016 yang merupakan lanjutan dari 

Battlefield 4. Tema dari permainan ini ialah Perang Dunia Pertama 

dengan gaya permainan, yaitu FPS. 

 Terdapat dua mode permainan, yaitu story dan multiplayer. Pada 

mode story, pemain akan menjadi bagian tentara Allied Powers 

melawan Central Powers. Cerita pun mengambil peristiwa dari tahun 

1915 hingga 1918. Sedangkan untuk mode mutliplayer, pemain dapat 

Gambar 3.3 Cover Battlefield 1 
Sumber: https://www.playstation.com/en-us/games/battlefield-1-ps4/  

(Playstation, 2016) 
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bermain dengan pemain dari seluruh dunia dengan peta permainan 

yang beragam. 

 Secara gameplay, Battlefield 1 memiliki kualitas yang baik dari 

segi single player (campaign) maupun multiplayer. Pada mode single 

player, Battlefield memiliki alur cerita yang sangat baik sesuai dengan 

sejarah yang ada. Pemain pun akan merasakan fantasi dan emosional 

melalui atmosfir yang disuguhkan oleh Battlefield 1. Namun di balik 

itu semua, akibat prioritas utama Battlefield 1 ialah mode multiplayer 

maka mode single player tidak sebaik yang diduga. Kekurangan 

gameplay yang dimiliki Battlefield 1 ialah gameplay dan flow di 

beberapa level pada single player cenderung mirip-mirip sehingga 

membuat pemain bosan. Lalu hal lainnya ialah gameplay pada mode 

steatlh yang kurang imersif jika dibandingkan dengan permainan 

sejenisnya seperti Sniper Elite 4, Homefront: The Revolution, atau Far 

Cry Primal. Namun untuk mode multiplayer, Battlefield 1 memiliki 

pengalaman bermain yang memuaskan dan dapat memberikan efek 

ketergantungan ketika sudah bermain. Gameplay mirip dengan seri 

sebelumnya sehingga pemain dapat mudah beradaptasi. Selain itu 

terdapat beberapa fitur tambahan seperti zeplin, kendaraan beragam, 

peta yang beraneka, dan infantry class yang beragam menyesuaikan 

gaya bermain pada setiap pemain. 

 Berdasarkan analisa penulis, pada bagian main menu Battlefield 1 

sangat berbeda dengan pendahulunya. Terlihat EA Dice mencoba 
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untuk menyuguhkan tampilan dan layout yang baru. Layar pemain 

akan langsung disuguhkan pilihan menu yang banyak. Pada bagian 

atas terdapat kategori menu yang terdiri dari home, multiplayer, 

campaign, soldier, store, dan more. Sebelah kanan atas terdapat nama 

game yaitu Battlefield 1 dengan tambahan berupa pangkat yang telah 

dicapai pemain tepat disebelah kiri nama game. Pada bagian tengah 

terdapat notifikasi yang dimiliki pemain dan akan berubah sesuai 

dengan kategori menu yang dipilih. 

 

 Pada bagian layar sebelah kiri terdapat shortcut tombol yang 

memudahkan pemain untuk mengakses pengaturan, favorit, video 

playback, dan lainnya. Tepat di bagian bawahnya terdapat informasi 

yang memberitahukan fungsi tombol. Sedangkan untuk sebelah kiri 

bawah terdapat tombol yang memberitahukan pemain untuk dapat 

mengakses menu grup dan teman. 

Gambar 3. 4 Main Menu Battlefield 1 

Sumber: http://www.nickschaden.com/2016/11/21/battlefield-1-needs-ui-help/ 

(Scahden ,2016) 
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 Pada bagian Head-Up Display (HUD), sekalipun bertemakan 

Perang Dunia Pertama tetapi HUD Battlefield 1 terlihat begitu modern 

dan minimalis. Jenis tipografi yang digunakan menggunakan jenis 

sans-serif dan penerapan warna yang solid yang dipadukan dengan 

transparansi yang memberi kesan modern. 

 

 Bagian atas memperlihatkan skor untuk mode multiplayer. Lalu 

mini-map terdapat di sebelah kiri bawah layar dengan berbentuk 

lingkaran. Di atas mini-map terdapat quest yang harus dipenuhi oleh 

pemain sedangkan sebelah kanan mini-map terdapat crew pemain. 

Untuk di sebelah kanan bawa layar, terdapat keterangan jenis senjata 

yang digunakan, jumlah amunisi, dan mode tembak yang diterapkan. 

Pada bagian tengah layar, terdapat navigasi yang bergerak secara 

fleksibel mengikuti lokasi navigasi yang harus dituju pemain. 

Gambar 3.5 HUD Battlefield 1 
Sumber: http://www.nickschaden.com/2016/11/21/battlefield-1-needs-ui-help/ 

(Schaden, 2016) 
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2. Sniper Elite 4 

 

Sniper Elite 4 pertama kali dirilis ke publik pada tanggal 14 Februari 

2017 oleh Developer Rebellion. Seperti dengan pendahulunya, Sniper 

Elite memiliki mode permainan Third Person Shooter dan stealth. 

Tema untuk Sniper Elite 4 ialah perang dunia kedua dengan 

mengambil tahun 1943. Cerita bermula ketika Royal Navy 

mengirimkan pasukan elit nya untuk mempelajari senjata terbaru dari 

Nazi. 

Dalam permainan Sniper Elite 4, terdapat 3 mode permainan yaitu 

single player (story), multiplayer, dan cooperative (multiplayer vs AI). 

Mode cooperative merupakan mode baru yang yaitu berperang 

melawan pasukan Nazi bersama dengan teman-teman secara daring. 

Pada mode ini, pemain dan rekannya hanya berdua dan harus bertahan 

selama mungkin melawan serdadu tentara Nazi yang terus 

berdatangan. Secara gameplay, Sniper Elite 4 merupakan hasil 

pengembangan dari seri yang sebelumnya. Sekalipun tidak berbeda 

Gambar 3.6 Sniper Elite 4 
Sumber: http://store.steampowered.com/app/312660/agecheck  

(Steam, 2017) 
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jauh dengan sebelumnya, namun terdapat beberapa perubahan pada 

Sniper Elite 4. Perubahan tersebut antara lain seperti area permainan 

yang lebih luas, fitur-fitur senjata yang lebih beragam, mode slow 

motion pada serangan melee, dan musuh yang beragam jenis.  

  Berdasarkan analisa penulis, dapat dilihat pada gambar berikut 

terlihat bahwa Sniper Elite 4 memperlihatkan main menu yang 

minimalis dengan dipadukan 3D environment yang menarik dengan 

menutupi seluruh layar. Di sebelah kiri layar, terdapat area khusus 

untuk menu dan judul game yang diberikan latar belakang hitam yang 

diberikan sedikit transparansi. Namun agak sedikit unik di bagian 

tombol exit game karena berbeda dengan tombol lain dan berada di 

posisi di bawah yang jauh dari yang lain. Di bagian kanan atas terdapat 

nama pemain, pangkat, dan uang yang dimiliki pemain.Pada bagian 

HUD, mini-map terdapat di sebelah kiri layar dengan bentuk lingkaran.  

Gambar 3.7 Main Menu Sniper Elite 4 

Sumber: screenshot dari https://www.youtube.com/watch?v=3gKv0rC3fdQ  

 (Sani Plays, 2017) 
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Penggunaan warna pada mini-map cukup minimalis dengan 

memadukan warna dasar dan sedikit efek bayangan. Icon yang 

digunakan juga berbentuk minimalis dengan warna yang monokrom. 

Quest (objektif) yang harus dipenuhi pemain pun berada di bagian kiri 

atas layar dengan memadukan warna putih dan kuning pada tulisan dan 

minim gambar.  

Dalam keterangan darah dan amunisi terdapat di sebelah kanan 

bawah layar dengan penerapan warna yang minimalis. Terdapat warna 

biru dan merah hanya digunakan untuk membedakan antara energi 

dengan darah. Selain itu, terdapat lingkaran objektif pada 3D 

environment yang bersifat Non-Diegetic agar pemain mudah 

menemukan objekif yang harus dipenuhi. Sekalipun Non-Diegetic, 

tetapi terdapat perbedaan ukuran sehingga pemain bisa membedakan 

objektif terdekat dan terjauh tanpa harus melihat jarak tersisa. 

 

Gambar 3.8 HUD Sniper Elite 4 
Sumber: https://www.pcinvasion.com/sniper-elite-4-review (McDonald, 2017) 
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3. Board Game Mahardika 

Mahardika merupakan board game yang didesain oleh Rio Fredericco 

dan diproduksi oleh Manikmaya Games. Pertama kali diperkenalkan 

pada pasar yaitu pada tahun 2015. Tema yang diambil dari permainan 

ini ialah mulai dari pra kemerdekaan Indonesia, ketika Proklamasi 

Kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan. Mahardika dapat dimainkan 

dari 4 hingga 7 pemain dengan estimasi lama permainan kurang lebih 

60 menit. 

Gambar 3.9 Board Game Mahardika 
Sumber: https://boardgamegeek.com/boardgame/164198/mahardika  

(GeekBuddy Analysis, 2015)  
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 Melalui Mahardika, pemain akan diperkenalkan dengan tokoh-

tokoh Kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa menjelang dan setelah 

Kemerdekaan Indonesia. Secara visual, Mahardika sangat berhasil 

dalam menampilkan unsur otentik dari Indonesia melalui elemen 

desain, ilustrasi tokoh, dan ilustrasi dari setiap kartu peristiwa. Melalui 

Mahardika juga, pemain akan merasakan perannya sebagai salah satu 

tokoh Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari 

serangan penjajah. 

 Namun dibalik keberhasilannya dalam memperkenalkan unsur 

Indonesia khususnya sejarah seputar Proklamasi Kemerdekaan, ada 

beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Mahadirka. Salah satu 

kelemahannya ialah gameplay yang cenderung begitu-begitu saja 

karena terbatas secara board game. Kemungkinan yang terjadi ialah 

pemain akan merasa jenuh untuk dimainkan berkali-kali dalam kurun 

Gambar 3.10 Tampilan dari Board Game Mahardika 
Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/547db258dc06bdce048b4570/mahardika-

board-game-tentang-serajah-kemerdekaan-indonesia/ 

(Vagansza, 2014)  
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waktu tertentu. Selain itu, interaksi yang diberikan hanya sebatas kartu 

dan dadu, tanpa disuguhkan interaktif lain seperti video, efek suara, 

dan animasi. Namun hal itu wajar mengingat Mahardika ialah sebuah 

board game yang memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. 

 Selain itu, peristiwa yang disampaikan juga tidak kronologis sesuai 

dengan peristiwa sejarah sebenarnya karena alur cerita permainan 

bergantung pada pemain. Hal ini membuat jalan cerita Mahardika, 

peran tokoh-tokoh dalam permainan, dan kronologi cerita akan 

berbeda dengan sejarah yang sebenarnya. 

Tabel 3.1 Studi Eksisting 

Judul Permainan Kelebihan Kekurangan 

Battlefield 1 • Layout HUD seimbang 

dan memiliki ruang 

kosong untuk gameplay 

yang efektif untuk 

bemain. 

• Art style yang modern 

namun masih tetap sesuai 

dengan latar cerita. 

• Gameplay yang beragam 

dengan memiliki fitur 

untuk single player 

ataupun multiplayer. 

• Flow yang beragam 

sehingga tidak membuat 

pemain bermain dengan 

caranya sendiri. 

• Jenis permainan yaitu 

FPS sehingga 

pengalaman bermain 

lebih imersif. 

 

• Tata letak pada main 

menu terlalu ramai 

sehingga membuat 

bingung untuk pemain 

awam. 

• Gameplay dalam mode 

stealth tidak begitu 

imersif. 

• Gameplay untuk single 

player hanya dapat 

menggunakan alur cerita 

Allied Powers dan tidak 

bisa bermain dari sudut 

pandang Central Powers. 

• Terdapat beberapa level 

di single player yang 

memiliki gameplay dan 

flow yang mirip sehingga 

membuat pemain bosan. 

Sniper Elite 4 • Penyampaian cerita 

mengenai Perang Dunia 2 

• Mode steatlh namun jenis 

permainan yang 
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di kawasan Eropa begitu 

imersif melalui quest dan 

atmosfir yang dibangun 

di dalam level yang 

dibentuk. 

• UI menerapkan desain 

yang cukup minimalis 

dan mudah dimengerti 

oleh pemain. 

• Icon begitu sesuai dengan 

latar cerita Perang Dunia 

2 dengan gaya gambar 

vektor hitam-putih 

memberikan kesan tegas 

dan aksi. 

• Penerapan warna kuning 

pada poin-poin tertentu 

membantu pemain untuk 

menemukan dan 

memberikan makna 

berbeda dengan poin 

lainnya. 

• Tata letak pada main 

menu begitu rapi dan 

terstruktur dengan 

dipadukan dengan 

environment 3D yang 

menambah kesan lebih 

bagi pemain. 

• Penerapan HUD begitu 

baik, seperti lokasi teks 

quest hingga icon 

objektif yang mengikuti 

lokasi asli dari objektif 

sehingga mempermudah 

pemain. 

diterapkan ialah Third 

Person Shooter sehingga 

mengurangi imersif yang 

diberikan. 

• Gameplay cenderung 

sama yaitu steatlh dan 

hanya berbeda di objektif 

dari quest yang 

diberikan. 

• Pada bagian mini-map, 

terkadang sulit 

membedakan posisi 

musuh apakah di lantai 

atas atau bawah karena 

memiliki warna yang 

sama. 

• Senjata yang dapat 

digunakan pemain 

terbatas dan sebagian 

besar ialah sniper rifle. 

• Setiap level memiliki 

durasi yang cukup lama 

(sekitar 45 menit) 

sehingga cukup membuat 

pemain tertekan untuk 

dimainkan terlalu lama. 

• Flow pada setiap level 

akan saling berkaitan dari 

setiap tindakan pemain, 

sehingga ketika pemain 

melakukan kesalahan 

fatal di tengah alur 

permainan maka secara 

terpaksa harus 

mengulang level dari 

awal kembali untuk cara 

mudahnya. 

Board Game: 

Mahardika 
• Latar cerita mengambil 

dari sejarah Indonesia pra 

Kemerdekaan, 

Proklamasi 

Kemerdekaan, dan pasca 

Kemerdekaan. 

• Ilustrasi tokoh dan 

peristiwa begitu sesuai 

dengan realita yang ada. 

• Perlu minimal 4 orang 

untuk bisa bermain. 

• Alur permainan 

bergantung pada pemain, 

maka tahun peristiwa 

akan berbeda dengan 

peristiwa sebenarnya. 

• Platform berbasis board 

game maka memiliki 
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• Flow permainan 

bergantung sepenuhnya 

kepada kebebasan cara 

bermain pemain. 

• Flow cerita begitu 

beragam karena dampak 

dari susunan kartu yang 

selalu acak. 

 

keterbatasan dalam 

interaktivitas sehingga 

mengurangi imersif yang 

diberikan. 

• Peran tokoh yang 

digunakan memiliki 

perbedaan dengan peran 

tokoh pada realita sejarah 

yang ada. 

3.2.4. Kuesioner 

Dalam tahap kuesioner, penulis memperoleh data untuk memperkuat latar 

belakang dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selain itu melalui 

kuesioner, penulis juga memperoleh data mengenai acuan desain yang disukai 

oleh target audiens. 

 Kuesioner dibagikan penulis pada tanggal 14 September 2017 kepada 

audiens secara daring melalui Google Form. Sampai pada tanggal 15 September 

2017, penulis telah mendapati 50 responden yang terdiri dari 35 responden laki-

laki dan 15 responden perempuan. Berdasarkan kesesuaian dengan target audiens, 

maka responden yang sesuai ialah berjumlah 32 responden dengan memenuhi 

syarat yaitu; berjenis kelamin laki-laki, berusia 18 hingga 22 tahun, dan 

berdomisili di daerah Jakarta dan Tangerang.  
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1. Analisa Responden 

 

 

 

 

 

Dari 32 responden laki-laki, mayoritas berdomisili saat ini di daerah 

Tangerang, yaitu sebanyak 25 responden dan sisanya berdomisili di 

Jakarta. Dari segi usia, mayoritas berusia 21 tahun sebanyak 18 

responden dan terdapat juga yang berusia 18 tahun berjumlah 1 

responden dan berusia 22 tahun berjumlah 3 responden. 

2. Tanggapan terhadap fenomena 1 

Penulis mengajukan fenomena mengenai selebriti tanah air yang 

menghina Pancasila dan meminta pendapat audiens terhadap fenomena 

tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, 27 responden tidak setuju 

dengan tindakan pelaku dengan alasan penghinaan terhadap bangsa 

sendiri yang tak patut dicontoh. Mereka menganggap, Pancasila 

merupakan identitas bangsa yang patut dihargai dan hormati. 

Kemudian 5 responden lainnya merasa biasa saja dan tidak peduli 

dengan fenomena tersebut. Mereka beralasan bahwa fenomena tersebut 

tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan mereka secara 

pribadi. 

Gambar 3.11 Diagram Responden 
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Kemudian penulis juga mengajukan fenomena berbeda mengenai 

perilaku sebagian golongan netizen yang menghina pahlawan asal 

Papua yang menjadi salah satu gambar di mata uang baru RI. 

Berdasarkan hasil yang didapat, 31 responden tidak setuju dengan 

perilaku netizen yang bersifat menghina. Beragam alasan pun 

dikemukakan seperti; rasisme, pahlawan merupakan tokoh yang harus 

dihormati, dan juga beranggapan menghina orang lain bukanlah 

tindakan yang terpuji. Sebanyak 1 respoden menyatakan tidak tahu 

mengenai fenomena tersebut sehingga tidak dapat memberikan 

tanggapan. 

  

3. Pemahaman responden terhadap nasionalisme dan patriotisme 

Penulis mencoba menanyakan kepada responden mengenai arti dari 

kata nasionalisme dan patriotisme serta tindakan konkrit seperti apa 

yang mencerminkan sifat dari nasionalsime dan patriotime. 19 

responden mendefinisikan nasionalisme atas kecintaan kepada bangsa 

dan tanah air sendiri. Sisanya menjawab dengan beragam jawaban 

Gambar 3.12 Tanggapan terhadap Fenomena 1 
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seperti mengharumkan bangsa, menjunjung tinggi nilai Pancasila, 

hingga menjaga dan membela bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 Kemudian untuk definisi patriotisme, 26 responden mendefinisikan 

patriotisme sebagai sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. 

Responden lain mendefinisikan patriotisme sebagai rasa cinta kepada 

tanah air, bangga terhadap bangsa Indonesia, hingga kurang tahu 

mengenai arti kata dari patriotisme. 

 Penulis juga kemudian mempertanyakan tindakan konkrit seperti 

apa dari contoh tindakan nasionalisme dan patriotisme. Berdasarkan 

hasil kuesioner, mayoritas responden sependapat dengan cara 

menghormati dan mengamalkan ideologi bangsa yaitu Pancasila. 

Responden lain ada yang berpendapat seperti mengharumkan bangsa, 

taat bayar pajak, hidup rukun, hingga taat aturan. 

 Berdasarkan hasil kuesioner di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa mayoritas responden tahu dan mengerti arti kata dari 

nasionalisme dan patriotisme. Namun sebagian besar dari responden 

tidak dapat menjabarkan tindakan konkrit dari nasionalisme dan 

Gambar 3.13 Tanggapan terhadap Fenomena 2 
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patriotisme. Hal ini didasari mayoritas responden hanya menjawab 

sebatas menghormati dan mengamalkan Pancasila selaku idelogi 

bangsa tanpa memberikan contoh konkrit dari tindakan sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Tingkat ketertarikan dan pengetahuan audiens terhadap sejarah 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

B

Berdasarkan hasil kuesioner, penulis mendapatkan data yang 

menyatakan bahwa mayoritas responden cukup tahu dan cukup tertarik 

dengan sejarah Indonesia. Namun pada pertanyaan berikutnya, penulis 

mencoba mengklarifikasi tingkat pengetahuan respoden terhadap 

sejarah Indonesia melalui pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan 

dengan kesesuain peristiwa sejarah Indonesia dengan tanggal 

terjadinya peristiwa tersebut.  

Berdasarkan hasil yang didapat, dari 32 responden hanya 1 

responden yang dapat menjawab benar secara keseluruhan. 

Berdasarkan jawaban responden, mayoritas mereka tahu peristiwa 

Gambar 3.14 Ketertarikan dan Pengetahuan Responden atas Sejarah Indonesia 
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Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, G30S/PKI, dan Hari Sumpah 

Pemuda. Di sisi lain, responden kurang tahu mengenai sejarah 

Indonesia lainnya seperti contoh peristiwa Serangan Umum 

Yogyakarta, Hari Lahir Pancasila, hingga peristiwa Surat Perintah 

Sebelas Maret. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas 

responden tahu atas peristiwa besar sejarah Indonesia secara umum, 

namun tidak cukup tahu mengenai peristiwa sejarah Indonesia lainnya.  

Selanjutnya penulis mengajukan sebuah gambar dan nama 

pahlawan Indonesia. Responden diminta untuk memilih gambar yang 

sesuai dengan nama pahlawannya. Dari 32 responden hanya 4 

responden yang menjawab benar secara keseluruhan. Dari hasil 

kuesioner, mayoritas responden tahu tokoh Ir. Soekarno dan Ki Hadjar 

Dewantara. Tetapi di sisi lain, sebagian besar mereka tidak tahu tokoh 

lain seperti Agustinus Adisoetjipto dan Sutomo (Bung Tomo). Penulis 

dapat menyimpulkan bahwa responden hanya cukup tahu tokoh-tokoh 

besar pahlawan Indonesia tetapi tidak tahu persis pahlawan Indonesia 

lainnya. 

5. Pengalaman audiens dalam bermain permainan digital FPS 

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden sebanyak 31 

respoden pernah bermain permainan digital FPS dengan mayoritas 

permaian yang pernah dimainkan ialah Counter Strike. Melalui hal ini, 

penulis menjadikan Counter Strike sebagai acuan atas pembuatan tata 

letak, gameplay, dan art style agar memberikan kesan familiar di mata 
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pemain. Selain itu, hal ini didasari agar pemain dengan mudah 

memahami permainan digital yang dibuat penulis. 

 

 

 

 

 

 

G 

6. Tampilan Main Menu yang diminati oleh Audiens 

Dari data kuesioner, 14 dari 32 responden memilih Horizon: Zero 

Dawn. Berdasarkan tata letak, Horizon: Zero Dawn meletakan judul 

permainan di tengah layar dan susunan menu di sebelah kiri bawah 

layar. Latar belakang yang digunakan pun berupa environment 3D 

yang terdapat dalam permainan. Penulis menyimpulkan, mayoritas 

responden menyukai main menu yang minimalis dan suka 

menonjolkan judul permainan dengan latar belakang yang menarik 

seperti yang terlihat pada Horizon: Zero Dawn. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pengalaman audiens dalam bermain permainan digital FPS 

Gambar 3.16 Tampilan main menu yang diminati audiens 
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7. Tingkat acuan HUD dalam tampilan gameplay yang disukai audiens  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden memilih HUD 

dari permainan Counter Strike: Global Offensive dan suara terbanyak 

kedua ialah Battlefield 1. Hal ini dapat membantu penulis dalam 

membuat HUD yang sesuai dengan audiens mengingat bahwa Counter 

Strike: Global Offensive merupakan permainan yang begitu banyak 

audiens yang suka dan Battlefield 1 merupakan salah satu permainan 

yang sukses di dunia walaupun masih dikategorikan permainan baru 

karena dirilis pada Oktober 2016 lalu.   

Gambar 3.17 Tampilan HUD yang diminati audiens 
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3.3. Metodologi Perancangan 

Terdapat beberapa tahapan kerja dalam proses perancangan yang disusun. 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Dalam tahap ini, permasalahan diangkat dari permasalahan yang terjadi 

pada masyarakat. Bersumber dari Dam dan Siang (2017), mereka 

menyatakan dalam proses perancangan sebuah desain sebagai solusi 

permasalahan perlu mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi di 

masyarakat. Salah satu cara untuk tahu permasalahan itu ialah menjadi 

bagian dari masyarakat atau bisa dikatakan berempati. Dengan cara 

berempati, desainer dapat mengetahui permasalahan secara mendalam. Hal 

ini bertujuan agar desain yang dirancang sebagai solusi dengan 

permasalahan yang ada di masyarakat sesuai. (Dam dan Siang, 2017) 

2. Identifikasi Rumusan Masalah 

Melalui permasalahan yang diangkat, penulis menganalisa permasalahan 

tersebut dan menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut beberapa halnya mencakup sebab-akibat, target 

audiens, batasan dari permasalahan, dan solusi yang ingin diberikan. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dam dan Siang (2017) 

yang menyatakan bahwa ketika desainer telah menemukan permasalahan 

yang ingin diangkat, langkah berikutnya ialah menjabarkan permasalahan 

tersebut. Penjabaran ini mencakup solusi apa yang ingin diberikan, kepada 

siapa solusi ini diberikan, dan mengapa kepada mereka. Hal ini bertujuan 

agar desain yang dirancang dapat seefisien dan seefektif mungkin. 
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3. Studi Literatur 

Setelah menjabarkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan solusi, penulis mengumpulkan teori-teori yang sesuai 

dengan kebutuhan. Hal ini agar menjadi acuan penulis dalam proses 

pembuatan karya atas solusi permasalahan yang diangkat. 

4. Wawancara 

Sesuai dengan pengertian wawancara berdasarkan Raharjo (2009), 

wawancara merupakan cara terbaik dalam memperoleh data secara tanya 

jawab. Beliau menyatakan bahwa wawancara terbagi menjadi dua teknik 

yaitu; wawancara terencana dan wawancara tidak terencana. Wawancara 

terencana, pihak yang mewawancarai telah mempersiapkan urutan 

pertanyaan yang diperlukan kepada narasumber. Sedangkan untuk 

wawancara yang tidak terencana ialah, pihak penanya tidak 

mempersiapkan daftar urutan pertanyaan dan cenderung mengalir dengan 

topik yang diperbincangkan dengan narasumber. 

Penulis melakukan wawancara kepada para ahli di bidangnya 

sesuai dengan kebutuhan penulis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

wawasan baru dalam memperkuat teori yang sudah digunakan oleh 

penulis.  

5. Observasi Lapangan 

Kuswanto (2011) dalam artikelnya memaparkan observasi bertujuan untuk 

meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Beliau 

menjelaskan bahwa terdapat 7 objek penelitian dalam observasi, yaitu; 
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pelaku atau partisipan (hal-hal informasi mengenai partisipan), tujuan 

(dampak dari peristiwa yang diamati), perasaan (ungkapan emosi 

partisipan), ruang (berkaitan dengan lokasi perisitiwa), waktu (berkaitan 

dengan jangka waktu peristiwa), benda (berkaitan dengan jenis, bentuk, 

bahan, dan fungsi dari sebuah benda), dan peristiwa (berkaitan dengan hal-

hal yang terjadi pada sebuah peristiwa). (Kuswanto, 2011) 

Berdasarkan teori tersebut, penulis melakukan observasi lapangan 

untuk mendapatkan informasi dalam memperkuat konten yang ingin 

diciptakan. Selain itu, konten yang diciptakan menjadi akurat sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

6. Kuesioner 

Raharjo (2009) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan metode dalam 

mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden berupa lembaran kertas yang telah disediakan (Raharjo, 2009, 

hlm. 86). Melalui metode ini, penulis dapat memverifikasi kesesuain data 

yang dimiliki dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, penulis juga 

mencari tahu visual yang sesuai dengan selera audiens.  

7. Studi Eksisting 

Studi eksisting atau studi kepustakaan didefinisikan oleh Setiawan (2017) 

sebagai metode yang digunakan dalam mencari informasi yang relevan 

dengan topik yang sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh melalui 

karangan ilmiah, ensiklopedia, tesis, buku-buku ilmiah, media cetak yang 

memiliki sumber-sumber yang baik, dan media elektronik lainnya. 
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Dalam metode ini, penulis melakukan analisa kepada beberapa 

sampel yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan topik penulis. Hasil 

analisa berupa kekurangan dan kelebihan dari sampel yang digunakan 

untuk sebagai acuan dalam membuat karya penulis. 

9. Perancangan Ide 

Menurut Dam dan Siang (2017), ideate adalah tahap seorang desainer 

merancang ide. Tahap riset ini, ide didapat melalui hasil dari identifikasi 

rumusan masalah yang dipadukan dengan data yang sudah diperoleh oleh 

desainer. Merancang ide ini mencakup User Interface (UI) & User 

Experience (UX) dan gameplay untuk diterapkan pada permainan digital 

yang sesuai dengan kalangan remaja berusia 18 hingga 22 tahun. 

Pembuatan konsep ini mencakup mindmapping dan moodboard. 

10. Information Architecture 

Tahap ini, penulis mulai mengurutkan dan merancang halaman-halaman 

yang akan dibuat. Namun rancangan hanya mencakup perpindahan antar 

halaman, urutan halaman, dan fungsi dari setiap halaman. Berdasarkan 

teori dari Garret (2011), beliau menyatakan bahwa information 

architecture mencakup perancangan dalam penjabaran dan pengurutan 

halaman-halaman yang dirancang. Tahap ini bertujuan agar desainer 

megetahui halaman yang dibutuhkan dan sudah merancang alur 

perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. 
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11. Wireframe 

Pada tahap wireframe, penulis merancang tata letak konten dan tombol 

pada setiap halaman. Rancangan ini hanya rancangan kasar secara visual 

tanpa melibatkan visual UI yang sebenarnya. Garret (2011) menyebutkan 

bahwa wireframe bertujuan agar konten yang ingin disajikan secara 

komposisi sesuai dengan layar. 

12. Visualisasi UI 

Tahap selanjutnya ialah proses pembuatan visual secara digital dari UI 

untuk diterapkan pada permainan digital. Pembuatan visual UI dibuat 

melalui aplikasi Adobe Illustrator CC dan Adobe Photoshop CC. Garret 

(2011) menyatakan bahwa dalam visualisasi UI harus memiliki kesan 

tersendiri. Kesan tersebut dapat terbentuk melalui tekstur, efek suara, dan 

visual-nya.  

13. Alur Cerita Permainan 

Di sisi lain, penulis juga merancang alur cerita permainan mulai dari awal 

hingga permainan berakhir. Schell (2015) mengungkapkan bahwa 

menrancang alur cerita begitu penting karena memberikan kesan 

interaktivitas lebih kepada pengguna. Melalui perancangan alur cerita yang 

akan mengarahkan bagaimana sebuah gameplay dapat dirancang. Pada 

metode ini, rancangan alur mencakup cutscene dan jenis gameplay yang 

diterapkan pada setiap stage. 
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14. Rancangan Gameplay 

Pada tahap ini, jenis gameplay dijabarkan dan dispesifikan kembali. Hal-

hal tersebut mencakup area pemain spawn, misi dan tantangan yang harus 

pemain selesaikan, area spawn AI, dan alur permainan pada setiap stage. 

Schuytema (2007) memaparkan bahwa gameplay sangat berpengaruh 

terhadap pengalaman bermain pemain, khususnya secara emosional. Oleh 

sebab itu, rancangan gameplay harus dirancang sedemikian rupa agar 

memberikan pengalaman bermain yang baik. 

15. Mencari Acuan Teknis Desain Interaksi (UX dan gameplay) 

Tahap ini, penelitian akan berfokus pada UX dan gameplay khususnya 

bagaimana alur secara teknis dapat bekerja. Teknis yang dimaksud berupa 

skrip C# dan/atau Javascript untuk diterapkan pada game engine yaitu 

Unity 2017. 

16. Purwarupa 

Tahap selanjutnya ialah dengan memadukan visual yang sudah ada dengan 

acuan teknis yang sudah diperoleh di Unity 2017. Schell dalam Singh 

(2016) berpendapat bahwa purwarupa bertujuan untuk melihat 

permasalahan dari rancangan yang sudah dirancang. Sehingga pada tahap 

ini, beliau berpendapat bahwa focus utama dari purwarupa ialah gameplay. 

Oleh sebab itu, kualitas dari purwarupa tidak perlu maksimal. 
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17. Uji Coba dan Perbaikan 

Setelah mendapatkan visual dari UI & UX dan juga purwarupa gameplay 

secara teknis dapat berfungsi, penerapan uji coba kepada alur permainan 

akan diterapkan untuk menemukan kendala dalam permainan digital. 

Rouse (2016) berpendapat bahwa tahap ini adalah tahap menganalisa 

kekurangan dari produk yang dirancang. Analisa ini mencakup source 

code dan keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan diperbaikan agar alur 

permainan digital berjalan sesuai perencanaan. 

18. Hasil Karya Tugas Akhir 

Visual UI & UX dan gameplay yang sudah dirancang akan disatukan agar 

menjadi permainan digital yang sudah dirancang sebelumnya.  
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Gambar 3.18 Skematika Perancangan 
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3.4. Perancangan 

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

dengan skematika perancangan yang telah dirancang.  

3.4.1. Perancangan Ide 

Dalam proses perancangan ide, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh 

penulis. Tahap tersebut mencakup mindmapping dan moodboard. 

1. Mindmapping 

Berdasarkan teori dari Buzon, Griffiths, dan Harrison (2012), mereka 

menyatakan bahwa mindmapping merupakan teknik untuk membuka 

potensial yang terdapat dalam pikiran. Melalui mindmapping, 

keterampilan dalam hal kata, gambar, bilangan, warna, irama, logika, dan 

kesadaran spasial diperlukan. Kebebasan otak dalam berpikir yang 

membawa seberapa jauh eksplorasi dapat diperoleh. Hal ini bertujuan 

untuk meningkat kinerja otak manusia secara maksimal. 

 Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat mindmapping untuk 

mendapatkan visual yang sesuai dengan konsep permainan “The 

Messenger” maupun audiens.  
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Berdasarkan Gambar 3.19, penulis mendapatkan gaya visual 

seperti; pemilihan warna cenderung emas dan merah; bersifat organis, 

simetris, tersruktur, dan tebal; chaos; dan bertemakan militer. Namun 

setelah melalukan uji coba, konsep yang diberikan tidak mewakili FPS dan 

cenderung mengarah kepada keotentikan Yogyakarta. Oleh sebab itu, 

penulis melakukan kembali mindmapping yang dapat mewakili unsur 

Yogyakarta tahun 1948, peristiwa Agresi Militer Belanda II, dan FPS.  

 Berdasarkan Gambar 3.20, penulis mendapatkan beberapa unsur 

seperti font, pemilihan warna primer, dan gaya visual untuk UI. Font 

menggunakan jenis serif karena mudah dibaca dan memberikan kesan 

vintage. Untuk warna primer, penulis menggunakan warna hitam dan putih 

karena begitu kontras jika dipadukan dengan environment. Hal ini didasari 

Gambar 3. 19 Mindmapping #1 
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bahwa permainan digital berjenis FPS cenderung berfokus pada 

environment. Selain kedua warna tersebut, penulis juga menggunakan 

warna blue navy karena dapat memberikan kesan mendalam dramatik dan 

juga serius. 

 Dari segi gaya visual, penulis mendapatkan gaya visual dengan ciri 

yaitu; vektor, kaku, tebal, organis, simetris, dan chaos. Kaku dan tebal 

mewakili unsur militer yang cenderung bersifat demikian. Bergaya vektor 

untuk mempermudah pemain dalam membedakan UI dengan environment. 

Melalui vektor juga, memberikan kesan lebih modern sekalipun dengan 

latar belakang permainan tahun 1948. Kemudian gaya visual organis dan 

simetris terinspirasi dari aksara Jawa Kuno dan lambang Keraton 

Yogyakarta yang memiliki sifat demikian. Lalu unsur chaos atau 

berantakan untuk menunjukan kondisi peristiwa Agresi Militer Belanda II 

yang sedang mengalami peperangan di berbagai wilayah Indonesia. 

Gambar 3.20 Mindmapping #2 

 

Perancangan Interaksi Dalam..., Raditia Febiyanto, FSD UMN, 2018



97 

 

2. Moodboard 

Berdasarkan teori Schell (2015), mencari acuan dalam membuat konsep 

dari yang sudah ada di pasaran akan mempercepat proses perancangan 

konsep. Acuan tersebut bukan dijadikan untuk diplagiat namun sebagai 

referensi/ inspirasi dalam proses perancangan. Salah satu bentuknya yaitu 

membuat moodboard sebagai acuan dalam merancang konsep.  

Oleh sebab itu, penulis membuat moodboard untuk menunjang 

penulis dalam proses perancangan. Moodboard yang dimiliki penulis 

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

hasil mindmapping, jenis font, dan elemen grafis lainnya. Namun 

moodboard ini tidak sepenuhnya menjadi acuan utama penulis melainkan 

panduan awal dalam proses perancangan. Seiring berjalannya proses 

perancangan, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa perubahan 

yang berbeda dengan moodboard.  
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Sumber:  

1. screenshot dari https://www.youtube.com/watch?v=3gKv0rC3fdQ  (Sani Plays, 2017) 
2. screenshot dari https://www.youtube.com/watch?v=rpU7k9Ci-zE (Jaiousy, 2017) 

3. https://www.polygon.com/horizon-zero-dawn-guide-walkthrough/2017/2/27/14676748/beginners-hud-leveling-skills-

buyweapons-inventory-items (Parkin, 2017) 
4. http://www.nickschaden.com/2016/11/21/battlefield-1-needs-ui-help/ (Schaden, 2016) 

5. https://forums.frontier.co.uk/showthread.php/334854-Add-HUD-Color-and-Layout-Customization-Options (Cosmo, 

2017) 
6. https://www.epicgames.com/unrealtournament/blog/new-ut-build-now-available#comment-part (Smolders, 2016) 

7. screenshot dari https://www.youtube.com/watch?v=dAEECWzsuXc (BallPenguin, 2014) 

8. http://www.quartertothree.com/fp/2017/12/14/wrong-way-play-resident-evil-revelations-2/ (Chick, 2017) 

9. http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-mafia-3-performance-analysis (Morgan, 2016) 

10. https://gaming.stackexchange.com/questions/86583/what-do-the-campaign-system-settings-attack-reaction-infinite-

ammo-agent (Wolf, 2013) 

Gambar 3.21 Moodboard 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 
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3.4.2. Gameplay 

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

Alur Cerita Permainan dan Rancangan Gameplay. Namun sebelum membahas 

mengenai kedua tahapan tersebut, akan dijelaskan sinopsis tingkat satu dari 

permainan “The Messenger” pada paragraf berikutnya. 

Alur permainan ini mengisahkan mengenai peristiwa Agresi Militer II 

yang berlatar belakang di Yogyakarta pada tahun 1948. Pemain diposisikan 

menjadi seorang tentara muda bernama Wahyu. Peran dari Wahyu ialah bertugas 

sebagai pelindung dan pengawal sosok besar dari Jenderal Soedirman dalam 

perjalanannya menuju Gedung Agung dari Markas Besar TKR. Ia harus bisa 

mengawal dan melindungi Jendral Soedirman di tengah kota Yogyakarta yang 

sedang diserang oleh pasukan udara maupun pasukan darat Belanda. 

Di tengah perjalanan, Wahyu beserta regunya diserang dan harus 

menggunakan rute alternatif untuk mengawal Jendral Soedirman menuju Gedung 

Agung. Penyerangan oleh pasukan Belanda tersebut, menelan korban jiwa hingga 

hanya menyisakan Wahyu dari regunya. Wahyu secara tidak terduga bertemu 

sosok Jendral Soedirman yang terpisah dari rombongan pengawalnya. Mulai dari 

hal tersebutlah, Wahyu harus mengawal dan melindungi Jendral Soedirman 

menuju titik aman penjemputan hanya seorang diri melawan pasukan Belanda 

yang mulai menguasai wilayah Kota Yogyakarta. 
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1. Alur Cerita Permainan 

Berdasarkan teori Csikszentmihalyi dalam Schell (2015), diperlukan 

membuat flow channel untuk mengetahui alur dari pengalaman bermain 

pemain. Namun flow channel tidak dapat terbentuk secara maksimal jika 

hanya mencakup satu plot cerita. Oleh sebab itu, penulis membuat konsep 

alur cerita permainan mulai dari awal hingga akhir permainan “The 

Messenger”. Paragraf selanjutnya adalah penjelasan atas flow channel dan 

keterangan lebih mengenai alur cerita permainan. 

Flow channel pada Gambar 3.34 merupakan konsep ideal atas 

rancangan berdasarkan teori Csikszentmihalyi dalam buku Schell (2015). 

Alur yang diberikan tidak datar ataupun lurus diagonal, melainkan 

bergerak naik-turun. Hal ini didasari agar pengalaman bermain pemain 

lebih menyenangkan karena permainan terkadang menjadi begitu sulit 

tetapi terkadang begitu mudah. Alur cerita juga dapat berpengaruh dalam 

pengalaman bermain pemain.  

Gambar 3.22 Konsep atas Flow Channel 
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Prologue Section 

1. Cutscene #P-1; 

Memvisualisasikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda 

pasca 1 tahun setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I. 

2. Cutscene #P-2; 

Seorang prajurit baru duduk menunggu di ruang tunggu pendaftaraan 

pasukan udara Indonesia. Beberapa saat kemudian dipanggil nama 

‘Wahyu’ dan pemuda ini berjalan masuk menuju ruang wawancara. 

Kemudian prajurit tersebut duduk diwawancarai oleh seorang petugas 

berpangkat Kopral. Tak lama setelah duduk dan memulai pertanyaan, 

terdengar suara baling-baling pesawat dan ledakan pun terjadi. Sang 

prajurit akhirnya terlempar dan kehilangan kesadarannya. 

3. Gameplay #P-1; 

Pemain menjadi prajurit bernama ‘Wahyu’ siuman di tengah bangunan 

yang sudah hancur akibat bom yang dijatuhkan oleh pesawat B-25 

Mitchell milik Belanda. Pemain diminta pergi dari markas udara Maguwo 

sebelum pasukan darat Belanda menyerbu. 

4. Cutscene #P-3; 

Ketika pemain berhasil keluar dari bangunan markas udara Maguwo, 

pemain melihat pangkalan udara Maguwo telah luluh lantah hancur dibalik 

kepulan asap hitam memenuhi angkasa. 

Stage 1 

1. Cutscene #1-1; 
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Adegan seorang ajudan menghadap Jendral Soedirman di ruang dinas 

Jendral Soedirman. Sesaat kemudian, Jendral Soedirman berdiri dan 

memutuskan untuk pergi ke Gedung Agung untuk menghadap langsung 

Presiden Soekarno. 

2. Cutscene #1-2; 

Adegan Sersan Bambang menginstruksikan misi pengawalan dan 

pelindungan Jendral Soedirman di dalam sebuah Jeep yang sedang melaju. 

Di tengah perjalanan, regu Sersan Bambang diserang oleh pasukan 

Belanda dan terpaksa menggunakan rute alternatif untuk menghindari 

pasukan darat Belanda. 

3. Gameplay #1-1; 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Sersan Bambang dan Wahyu 

berjalan menyusuri pemukiman menuju bantaran Kali Code. Mereka harus 

menghadapi baku tembak dengan pasukan Belanda yang mencoba 

menghentikan mereka. 

4. Gameplay #1-2; 

[Swarm - Survive] Sersan Bambang dan Wahyu berlindung di dalam 

sebuah rumah di dekat bantaran Kali Code. Pasukan Belanda akan datang 

bergelombang untuk menyerang Sersan Bambang dan Wahyu.  

 

 

5. Cutscene #1-3; 
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Sersan Bambang dan Wahyu terjebak di tengah baku tembak dengan 

pasukan Belanda. Secara mendadak, salah satu pasukan Belanda melempar 

granat ke arah Sersan Bambang dan Wahyu. Dalam kondisi setengah 

sadar, Wahyu melihat Sersan Bambang tertembak. Wahyu menjadi panik 

yang kemudian terjatuh dan terseret arus Kali Code yang deras akibat 

turun hujan. 

6. Cutscene #1-4; 

Wahyu siuman di pinggir Kali Code. Wahyu mencoba berjalan menuju 

jalan raya dan tiba-tiba disekap oleh seseorang. Orang tersebut ternyata 

Jendral Soedirman. Kemudian beliau membawa Wahyu menuju sebuah 

rumah dan memberikan instruksi kepada Wahyu untuk mengawalnya 

menuju ajudannya.  

7. Gameplay #1-3; 

[Steatlh – Go to Checkpoint] Wahyu dan Jendral Soedirman harus pergi ke 

titik temu dengan ajudan Jendral Soedirman tanpa diketahui oleh pasukan 

Belanda.  

8. Cutscene #1-5; 

Wahyu dan Jendral Soedirman berlari menuju mobil ajudan Jendral 

Soedirman yang berada di ujung gang di tengah baku tembak dengan 

pasukan Belanda. Namun ketika Jendral Soedirman berhasil masuk ke 

mobil, Wahyu tertembak dan terjatuh. Mobil Jendral Soedirman secara 

terpaksa meninggalkan Wahyu dan melaju cepat melewati Jalan Maliboro. 

Stage 2 
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1. Cutscene #2-1; 

Visualisasi Jendral Soedirman menghadap Presiden Soekarno. Lalu 

dilanjutkan visual Jendral Soedirman meninggalkan Yogyakarta 

menggunakan mobil dinasnya. Dan visual terakhir ialah, adegan Presiden 

Soekarno, Moh. Hatta, dan para menteri ditangkap oleh pasukan Belanda 

di Gedung Agung. 

2. Cutscene #2-2; 

Wahyu dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang begitu gelap. 

Sesaat kemudian, ia melihat para menteri dijebloskan juga di penjara yang 

tidak begitu jauh dari tempat ia berada. 

3. Gameplay #2-1;  

[Stealth – Collecting Item] Wahyu dalam kondisi terluka, mencoba untuk 

membebaskan para menteri dari jeruji besi. Dengan kemampuan seadanya, 

ia mencoba meloloskan diri dan membebaskan para menteri dari penjara. 

4. Gameplay #2-2; 

[Stealth – Evacuation] Wahyu bersama para menteri mencoba keluar dari 

Benteng Vredeburg tanpa diketahui oleh para penjaga. 

5. Cutscene #2-3; 

Wahyu dan beberapa para menteri yang berhasil lolos pergi meninggalkan 

Benteng Vredeburg. 

 

 

6. Cutscene #2-4; 
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Visualisasi dari Wahyu dan beberapa menteri yang lolos tiba di Markas 

Besar TKR. 

Stage 3 

1. Cutscene #3-1; 

Visualisasi waktu telah berlalu beberapa hari dan surat kabar yang 

memberitahukan bahwa Presiden Soekarno, Moh. Hatta dan para menteri 

diasingkan ke Pulau Sumatera. 

2. Cutscene #3-2; 

Seorang perawat menghampiri Wahyu dan menanyakan keadaannya. Tak 

lama kemudian sebuah radio berbunyi dan terdengar suara Jendral 

Soedirman memerintahkan Perintah Kilat kepada seluruh TKR yang masih 

hidup. Dengan kondisi yang sudah membaik, Wahyu segera bangkit dan 

pergi meninggalkan ruangan tersebut. 

3. Gameplay #3-1; 

[Eliminate Enemies – Defend Convoy] Di tengah perjalannya keluar dari 

Yogyakarta, Wahyu bertemu dengan seorang perwira bernama Letnan 

Susilo beserta dengan peletonnya. Ia lalu bergabung dan pergi menuju 

lokasi Letkol Soengkono untuk membantu melawan pasukan Belanda di 

daerah pesisir Kota Yogyakarta. 

 

 

 

4. Cutscene #3-3; 
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Peleton di bawah pimpinan Letnan Susilo akhirnya tiba dan segera 

bergabung ke dalam pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan 

Letkol Soengkono dengan pasukan darat Belanda. 

5. Gameplay #3-2; 

[Capture the Territory] Wahyu dipindahkan ke salah satu kompi yang 

dipimpinan langsung oleh Letkol Soengkono dan memiliki misi untuk 

memukul mundur pasukan Belanda dengan merebut basecamp pasukan 

Belanda. 

6. Cutscene #3-4; 

Pasukan Belanda memutuskan untuk mundur dan kembali ke Yogyakarta. 

Batalion merayakan kemenangan atas berhasilnya memukul mundur 

pasukan Belanda. Tiba-tiba terjadi tembakan menghujani batalion dari 

arah belakang. Ternyata Trip Batalyon Zaenal dan Batalyon 38 di bawah 

pimpinan Sabarudin berkhianat dan menyerang batalion Letkol 

Soengkono. 

7. Gameplay #3-3; 

[Evacuation – Swarm] Letkol Soengkono segera meminta bantuan melalui 

radio karena sebagian besar batalionnya lumpuh akibat serangan tersebut. 

Wahyu harus melindungi Letkol Soengkono yang sedang berusaha 

meminta bantuan kepada batalion lain. 

 

 

8. Cutscene #3-5; 
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Wahyu dan Letkol Soengkono beserta batalionnya terkepung oleh pasukan 

musuh. Di tengah kondisi yang terpuruk tersebut, tiba-tiba terjadi beberapa 

ledakan yang menghabisi pasukan musuh. Bantuan datang dan Letkol 

Soengkono akhirnya selamat. Di sisi lain, Trip Batalyon Zaenal dan 

Batalyon 38 di bawah pimpinan Sabarudin berhasil dilumpuhkan. 

Stage 4 

1. Cutscene #4-1; 

Letkol Soengkono mendapat kabar dari radio bahwa Jendral Soedirman 

ditangkap oleh Batalion 102 yang berkhianat. Kemudian Letkol 

Soengkono dan beberapa pasukannya pergi menuju daerah di sekitar 

Kediri untuk membebaskan Jendral Soedirman. 

2. Gameplay #4-1; 

[Evacuation – Time Attack] Terjadi baku tembak antara pasukan Letkol 

Soengkono dengan Batalion 102. Wahyu beserta pasukan lainnya 

diperintahkan untuk mengevakuasi secepat mungkin Jendral Soedirman 

sebelum Batalion 102 membawa kabur Jendral Soedirman. 

3. Gameplay #4-2; 

[Go to Checkpoint – Eliminate Enemies] Setelah berhasil mengevakuasi 

Jendral Soedirman, Letkol Soengkono melalui radio memerintahkan untuk 

membawa Jendral Soedirman ke tempat lebih aman dari Pasukan Batalion 

102. 

 

4. Cutscene #4-2; 
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Jendral Soedirman bertemu dengan Letkol Soengkono dan berbincang-

bincang. Kemudian Letkol Soengkono mengantarkan Jendral Soedirman 

menuju Kediri dengan menggunakan mobil. Letkol Soengkono pun 

memerintahkan pasukannya untuk mensterilkan rute yang akan dilewati. 

5. Gameplay #4-3; 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Wahyu dan pasukan lainnya 

berjalan kaki menyusuri rute menuju Kediri. Di tengah perjalanan, mereka 

harus berhadapan dengan pasukan dari Batalion 102 yang masih tersisa. 

6. Cutscene #4-3; 

Setelah mendapat kabar bahwa rute telah steril melalui radio, Letkol 

Soengkono mengantarkan Jendral Soedirman menuju Kediri menggunakan 

mobil. Ketika tiba di Kediri, Jendral Soedirman terlihat begitu pucat dan 

semakin kritis. Letkol Soengkono lalu memerintahkan sebagian 

pasukannya untuk melindungi Jendral Soedirman selama di Kediri dalam 

beberapa waktu. Letkol Soengkono kemudian pergi meninggalkan Kediri 

karena mendapat kabar bahwa pasukan Belanda mulai menyerang 

kembali. 

Stage 5 

1. Cutscene #5-1; 

Beberapa hari kemudian, Jendral Soedirman mendapat kabar dari radio 

bahwa pasukan darat Belanda bergerak menuju Kediri dari arah selatan. 

Pasukan TKR pun segera membawa Jendral Soedirman keluar dari Kediri 

menuju Desa Karangnongko di lereng Gunung Wilis dengan menandunya. 
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2. Gameplay #5-1; 

[Defend Convoy] Wahyu beserta pasukan TKR lain harus melindungi 

Jendral Soedirman dari pasukan darat Belanda dan serangan udara 

pasukan udara Belanda hingga sampai tiba di Desa Karangnongko di 

lereng Gunung Wilis. 

3. Cutscene #5-2; 

Pasukan darat Belanda semakin mendekat. Di sisi lain, pasukan udara 

Belanda terus menghujani bom pasukan yang membawa Jendral 

Soedirman. Melihat kondisi tersebut, Kapten Tjokropranolo selaku 

pengawal Jendral Soedirman bergegas menggendong Jendral Soedirman 

untuk segera bergerak cepat meninggalkan kejaran dari pasukan darat 

Belanda. 

4. Gameplay #5-2; 

[Defend Convoy – Time Attack – Eliminate Enemies] Wahyu selaku salah 

satu regu yang melindungi Jendral Soedirman harus mengevakuasi Jendral 

Soedirman secepat mungkin dari pasukan darat Belanda dan serangan 

pasukan udara Belanda sebelum kondisi Jendral Soedirman semakin kritis.  

5. Gameplay #5-3; 

[Steatlh – Go to Checkpoint] Letnan Heru selaku salah satu pengawal 

Jendral Soedirman pun berkorban diri untuk mengalihkan perhatian 

pasukan Belanda dengan menyamar menjadi Jendral Soedirman. Di sisi 

lain, Jendral Soedirman beserta pasukannya harus terus berjalan menuju 
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Desa Karangnongko secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pasukan 

Belanda. 

Stage 6 

1. Cutscene #6-1; 

Jendral Soedirman dan pasukannya tiba di Bajulan dan memutuskan 

menetap beberapa hari hingga kondisinya mulai membaik. Namun 

beberapa hari kemudian, keberadaan Jendral Soedirman di Bajulan 

terendus oleh pasukan Belanda. Peperangan pun tidak bisa dihindari. 

2. Gameplay #6-1; 

[Defend - Swarm] Malam hari, Wahyu dan pasukan lainnya diserang oleh 

pasukan Belanda secara bergelombang. Mereka harus bisa melindungi 

Jendral Soedirman yang terancam keselamatannya. 

3. Gameplay #6-2; 

[Defend Convoy - Stealth] Pasukan terpaksa menandu kembali Jendral 

Soedirman akibat pasukan Belanda semakin banyak yang menyerang. 

Mereka segera pergi meninggalkan Bajulan dan kembali bergerilya 

menuju Banyutowo. 

Stage 7 

1. Cutscene #7-1; 

Tepat ketika matahari terbit, Jendral Soedirman beserta pasukannya tiba di 

Banyutowo. Karena kondisi Jendral Soedirman yang kritis, pasukan 

memutuskan untuk menetap beberapa hari di Banyutowo. Namun karena 
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persenjataan tidak memadai, pasukan pun meminta bantuan melalui radio 

untuk dikirimkan amunisi kepada Markas Besar TKR. 

2. Gameplay #7-1; 

[Steatlh – Eliminate Enemies] Terlihat dari kejauhan, pasukan Belanda 

mendekati area Banyutowo. Dengan persenjataan yang seadanya seperti 

bambu runcing, Wahyu dan pasukan lainnya harus perang gerilya 

melawan pasukan Belanda yang mulai mendekati Banyutowo. 

3. Cutscene #7-2; 

Beberapa hari kemudian, pasukan tambahan dan persenjataan dari TKR 

tiba di Banyutowo. Kedatangan ini juga diikuti oleh Menteri Supeno, 

Menteri Susanto, dan para pemimpin TKR lainnya. Mereka mengadakan 

rapat untuk mencari solusi untuk menghentikan Agresi Militer yang 

dilakukan oleh Belanda. Namun di tengah rapat internal tersebut, tiba-tiba 

pasukan Belanda menyerang. Pasukan TKR harus melindungi rapat 

internal yang sedang berlangsung. 

4. Gameplay #7-2; 

[Defend Area – Swarm] Wahyu dengan pasukan lainnya harus melindungi 

bangunan tempat rapat internal dari serangan pasukan darat Belanda yang 

datang secara bergelombang. 

5. Cutscene #7-3; 

Rapat berakhir dan para menteri beserta petinggi TKR lainnya segera 

meninggalkan Banyutowo untuk melaksanakan rencana dalam 

menghentikan Agresi Militer Belanda II.  
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Stage 8 

1. Cutscene #8-1; 

Fajar tiba diselingi oleh suara dari pesawat terbang. Sesaat kemudian, 

wilayah sekitar Banyutowo dibombardir oleh pasukan udara Belanda. 

Dengan kondisi yang sudah mulai membaik, Jendral Soedirman 

memutuskan untuk memimpin langsung pasukannya untuk segera pergi 

meninggalkan Banyutowo. 

2. Gameplay #8-1; 

[Eliminate Enemies – Go to Checkpoint] Wahyu dan pasukan lainnya 

mendampingi Jendral Soedirman pergi meninggalkan Banyutowo. Mereka 

harus berhadapan dengan pasukan darat Belanda dan pergi menuju 

Sedayu. 

3. Gameplay #8-2; 

[Eliminate Enemies – Defend Convoy] Wahyu dan pasukan lainnya harus 

melindungi Jendral Soedirman untuk pergi menuju Sedayu. Mereka juga 

harus menghadapi pasukan darat Belanda di tengah hutan hujan tropis. 

4. Cutscene #8-2; 

Jendral Soedirman beserta pasukannya terkepung oleh pasukan darat 

Belanda hingga berdampak baku tembak yang sengit. Sebagian pasukan 

akhirnya memilih mengorbankan diri demi keselamatan Jendral 

Soedirman. Mereka mengalihkan perhatian pasukan Belanda dan pergi 

menjauhi Jendral Soedirman. 
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5. Gameplay #8-3; 

[Stealth – Go to Checkpoint] Wahyu dan beberapa pasukan harus 

mengawal Jendral Soedirman secara bergerilya keluar dari zona 

pertempuran. 

6. Cutscene #8-3; 

Dalam perjalannya, Jendral Soedirman terluka sehingga tidak bisa 

berjalan. Pasukan pun berinisiatif mencari kendaraan untuk mengangkut 

Jendral Soedirman. 

7. Gameplay #8-4; 

[Go to Checkpoint – Eliminate Enemies] Wahyu dan pasukan lainnya 

berhadapan dengan pasukan artileri Belanda. Setelah berhasil menghabisi 

pasukan artileri ini, mereka mendapatkan mobil bersenapan untuk 

membawa Jendral Soedirman pergi menjauhi zona perang. 

Stage 9 

1. Cutscene #9-1; 

Di tengah hujan yang turun lebat di malam hari, mobil yang digunakan 

Jendral Soedirman dengan pasukannya tiba-tiba mogok. Mereka pun 

terpaksa berjalan kaki melewati medan jalan yang berbukit-bukit.  

2. Gameplay #9-1; 

[Collecting Item – Steatlh] Wahyu dan pasukan lainnya harus mencari 

beberapa bahan untuk membuat tandu untuk Jendral Soedirman. Namun di 

sisi lain, terdapat pasukan Belanda yang mulai mendekat. 
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3. Cutscene #9-2; 

Tandu berhasil dibuat dan pasukan segera menandu Jendral Soedirman. 

Mereka bergegas berjalan menuju Pringapus. 

4. Gameplay #9-2; 

[Defend Convoy – Eliminate Enemies] Wahyu dengan menggunakan 

sniper rifle yang didapat dari mobil tentara Belanda, ia mencoba 

melumpuhkan pasukan Belanda yang bergerak ke arahnya dan Jendral 

Soedirman. Selain itu, ia juga harus mensterilkan rute yang dilalui oleh 

rombongannya. 

5. Cutscene #9-3; 

Jendral Soedirman dan pasukannya berhasil sampai di Solo dan menetap 

di sana selama beberapa hari. 

Stage 10 

1. Cutscene #10-1; 

Visualisasi Jendral Soedirman yang mendapat kabar bahwa telah 

diadakannya Konferensi Delhi yang diadakan oleh Dewan Keamanan PBB 

untuk menghentikan tindakan keji Belanda kepada wilayah kedaulatan 

Indonesia. Namun hasil dari konferensi tersebut tidak membuahkan hasil 

yang diharapkan. Pergerakan pasukan Belanda pun semakin gencar demi 

bertujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. 

2. Cutscene #10-2; 

Jendral Soedirman memberikan instruksi untuk menyerang basecamp 

pasukan Belanda yang sedang lengah berada di Sobo. Beliau ingin 
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menjadikan basecamp tersebut sebagai markas gerilya TKR selama 

beberapa waktu. 

3. Gameplay #10-1; 

[Clear the Area – Eliminate Enemies] Wahyu dan pasukan lainnya harus 

menghabisi pasukan Belanda yang tersisa di basecamp Sobo. Dari tempat 

inilah, mereka mendapatkan amunisi dan senjata-senjata tambahan. 

4. Cutscene #10-3; 

Bala bantuan pasukan TKR mulai berdatangan untuk menjaga markas 

gerilya TKR. 

5. Gameplay #10-2; 

[Defend Area – Eliminate Enemies] Wahyu menggunakan senapan mesin 

menyerang pasukan Belanda yang mulai berdatangan ingin merebut 

kembali basecamp. Selain itu, Wahyu juga menggunakan senapan mesin 

anti-aircraft untuk menjatuhkan pesawat Belanda yang mencoba 

membombardir basecamp. 

6. Cutscene #10-4; 

Markas gerilya TKR berhasil dilindungi. Pasukan merayakan 

kemenangan. Jendral Soedirman tersenyum dan beristirahat. Beliau 

berbaring lemah di tempat tidur. 

Ending Section 

1. Cutscene #E-1; 

- Visualisasi Jendral Soedirman mengintruksikan Letkol Soeharto untuk 

melakukan Serangan Umum Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949.  
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- Visualisasi Serangan Umum Yogyakarta yang berhasil merebut kembali 

Yogyakarta dari pihak Belanda. 

- Visualisasi diadakannya Perjanjian Roem-Royen dan diselingi kematian 

Jendral Spoor di surat kabar akibat keracunan makanan di Jakarta. 

- Visualisiasi Presiden Soekarno, Moh. Hatta, dan para menteri 

dipulangkan kembali ke Yogyakarta 

2. Gameplay #E-1; 

[Watch] Wahyu berjalan di Gedung Agung, mendampingi Jendral 

Soedirman menghadap ke Presiden Soekarno. Ketika berjalan menuju 

Gedung Agung, Jendral Soedirman berbincang-bincang dengan Wahyu. 

Kemudian Wahyu berdiri di luar Gedung Agung dan menunggu sambil 

menatap langit Yogyakarta yang mulai kembali biru sedia kala. 

3. Cutscene #E-2; 

Visualisasi gencatan senjata antara pasukan TKR dengan pasukan Belanda 

pada tanggal 3 Agustus 1949. Lalu dilanjutkan dengan visualisasi dari 

Konferensi Meja Bunda di Den Haag yang diadakan pada tanggal 23 

Agustus hingga 2 November 1949. Diakhiri dengan visualisasi Belanda 

mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan menarik mundur 

seluruh pasukan Belanda dari wilayah Indonesia. Hingga akhirnya Agresi 

Militer Belanda II pun berakhir secara menyeluruh pada tanggal 27 

Desember 1949. 
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 Berikuy adalah rancangan alur cerita gameplay melalui top down layout 

dari stage 1; 

 Pada Gambar 3.23 merupakan top down layout dari cutscene ketika Sersan 

Bambang memberi arahan kepada Wahyu dalam misi mendampingi dan 

melindungi Jendral Soedirman. Perjalanan tersebut ditempuh dari Markas Besar 

TKR menuju Tugu Yogyakarta menggunakan mobil SUV. Selama adegan 

pemberian arahan, posisi kamera berada diposisi FPS untuk memberikan esan 

imersif lebih. Penambahan suara aktor dapat memberikan kemiripan realita 

sehingga pemain benar-benar merasa dalam dunia permainan. 

Gambar 3. 23 Top Down Layout Cutscene 
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Gambar 3. 25 Top Down Layout Mode Stealth 

Gambar 3. 24 Top Down Layout Mode Shooting 
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Berdasarkan teori Castillo dan Novak (2008), pada mode gameplay 

pertama sesuai Gambar 4.24 maka objektif permainan yaitu Mission 

Accomplished. Pemain bersama karakter Sersan Bambang diminta pergi 

menuju bantaran Kali Code. Tetapi di tengah objektif tersebut, terdapat 

objektif Defend Area ketika berada di dalam rumah seorang peneliti 

Belanda. Pemain diminta untuk diam di dalam sebuah rumah dalam 

beberapa menit dengan diselingi pasukan Belanda yang secara 

bergelombang datang menyerang. Untuk mode gameplay kedua, pada 

Gambar 3.25 objektifnya berupa Mission Accomplished namun dengan 

mode tambahan yaitu stealth. Pemain akan langsungg dianggap gagal 

menjalankan objektif ketika AI musuh mendeteksi keberadaan pemain. 

Selain itu, terdapat batasan zona untuk pemain tidak keluar dari zona 

permainan. Ini didasari atas environment berada di tengah kota yang cukup 

besar sehingga perlu diberikan batasan agar pemain tidak menyimpang 

terhadap jalur permainan terlalu jauh 

 

3.4.3. UI/ UX 

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

information architecture, wireframe, hingga sampai proses perancangan visual 

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

1. Information Architecture 

Pada bagian information architecture, penulis menggunakan teori dari 

Garret (2011) dalam proses penyusunannya. Pada bagian structure 
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content, penulis menerapkan jenis a top-down approach. Jenis ini dipilih 

oleh penulis karena sesuai untuk permainan digital yang berbasis dari 

konten utama menuju konten yang lebih spesifik.  

 Untuk jenis architectural approaches, penulis menerapkan jenis 

organic dalam flowchart yang digunakan. Jenis ini dipilih karena jenis 

organic, tidak terlalu terbatas seperti jenis sequential dan tidak terlalu 

bebas seperti jenis matrix. Hal ini didasari agar tombol di setiap halaman 

tidak terlalu banyak untuk perpindahan antar halaman.  
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  Penggunaan jenis a top-down approach terlihat jelas bahwa 

penulis memberikan konten akses dari hal umum terlebih dahulu hingga 

menuju yang lebih spesifik. Sebagai contoh pada halaman main menu, 

terdapat tombol settings yang jika diklik maka akan diarahkan halaman 

settings. Pada halaman settings, tedapat pilihan yang lebih spesifik 

mengenai graphics, audio, dan gameplay. 

 Sedangkan untuk flowchart jenis organic, sebagai contoh pemain 

bisa mengakses play game, settings, continue, credits, dan exit game pada 

satu halaman. Tetapi pemain tidak bisa langsung mengakses halaman 

gameplay dari halaman main menu, melainkan harus memilih pilihan 

settings terlebih dahulu. 

Gambar 3.26 Diagram Flow Main Menu 
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Berikut adalah diagram flow dari in-game yang juga mencakup pauses 

screen; 

Gambar 3. 27 Diafram Flow In Game 
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2. Wireframe 

Pada tahap ini, penulis menerapkan teori Schell dengan cara mengambil 

acuan dari permainan yang sudah ada. Wireframe yang dirancang 

terinspirasi dari permainan yang sudah ada lalu dikembangkan kembali 

seusai dengan konten dan kebutuhan penulis.  

 

 Berdasarkan Gambar 3.25, penulis mencoba bereksplorasi dengan 

berbagai layout yang beragam. Layout yang penulis coba eksplorasi ialah 

HUD, paused screen, dan main menu. Eksplorasi ini menggunakan grid, 

font, dan visual yang apa adanya. Hingga akhirnya berdasarkan hasil 

kuesioner dan kesesuaian konten penulis, penjelasan proses perancangan 

wireframe oleh penulis akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. 

 

Gambar 3.28 Proses Layouting 
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Gambar 3. 29 Wireframe #1 
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Gambar 3.26 merupakan rancangan wireframe pada tahap awal. 

Dalam proses perancangan, wireframe dirancang penulis memiliki 

beberapa referensi. Pada loading screen, penulis terinspirasi dari loading 

screen Battlefield 1, Resident Evil: Revelations 2, dan Final Fantasy XV. 

Untuk main menu, penulis terinspirasi dari main menu Horizon Zero Dawn 

dan Sniper Elite 4. Selanjutnya untuk settings screen, penulis terinspirasi 

dari Mafia II, Far Cry III, dan Resident Evil: Revelations 2.  

Untuk bagian HUD, pemain mengambil referensi dari permainan 

Battlefield 1, Unreal Tournament 2017, The Elder Scrolls V Skyrim, dan 

Horizon Zero Dawn. Namun penulis melakukan beberapa perubahan pada 

wireframe berikutnya.  

Terdapat perubahan wireframe, salah satunya disebabkan untuk 

menyesuaikan konten yang ada. Selain itu, perubahan wireframe ini secara 

estetika lebih baik dibandingkan wireframe sebelumnya jika dilihat dari 

beberapa hal, seperti white balance, tata letak, dan komposisi. 

3. Visual UI 

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

pencanganan UI.  
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 Pada Gambar 3.27, penulis mendapatkan gaya visual seperti 

demikian melalui hasil mindmapping (sesuai dengan Gambar 3.19). Gaya 

visual yang ingin ditonjolkan penulis ialah keotentikan dari Yogyakarta 

khususnya pada bagian Keraton Yogyakarta. Penulis juga berusaha 

memberikan kesan action FPS pada bagian tombol hover dan selected. 

Pemilihan jenis font juga berdasarkan font yang berciri khas atas 

Yogyakarta yang berjenis serif dan bersifat legibility. Pada segi pemilihan 

warna, penulis ingin menonjolkan sisi Keraton Yogyakarta yang identik 

dengan emas yang mewah. Warna sekunder yang dipilih mewakili warna 

berkesan perang melalui pemilihan warna hijau, coklat, dan merah. 

Penerapan warna gradasi pada visual UI digunakan guna memperoleh 

kesan kemewahan dengan memberikan kesan metalik. 

 

Gambar 3. 30 Visualisasi UI #2 
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 Pada sisi HUD, sifat dari gaya visual UI juga tetapa berlaku. 

Kemewahan atas Keraton Yogyakarta ditonjolkan pada setiap balutan UI. 

Begitu juga pada judul dari “The Messenger” yang menggunakan font 

Upakarti memberikan kesan Nusantara. Pemberian bingkai pada judul 

permainan, penulis peroleh dari penerapan nama jalan di Yogyakarta. 

Sedangkan untuk ornament seperti arah panah dan garis, penulis peroleh 

dari ornament yang terdapat di Tugu Yogyakarta. Lalu untuk memberikan 

kesan perang dari Agresi Militer Belanda II, penulis memberikan kesan 

kotor pada judul permainan.  

Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan hal lainnya. 

Akhirnya penulis merombak ulang gaya visual dari UI. Hal ini didasari 

karena gaya visual yang ada tidak mempresentasikan action FPS dan tahun 

1948. Kemudian visual UI yang ada juga cenderung memberikan kesan 

Gambar 3. 31 Visualisasi UI #1 

 

Perancangan Interaksi Dalam..., Raditia Febiyanto, FSD UMN, 2018



128 

 

permainan RPG yang mengambil konsep zaman kerajaan. Oleh sebab itu 

penulis merancang mindmapping (sesuai dengan Gambar 3.20) kembali 

hingga menghasilkan gaya visual sebagai demikian;  

Penulis memilih 3 jenis font, yaitu Four Sisters Reguler, Consolas 

Reguler, dan Hanacaraka Normal. Four Sister Reguler digunakan untuk 

main menu dan HUD karena berjenis font flexibility. Jenis font Consolas 

digunakan untuk bagian details ataupun sub-menu karena berjenis 

readability. Khusus Hanacaraka Normal, penulis gunakan sebagai efek 

hover pada tombol untuk memberikan kesan Yogyakarta melalui jenis font 

aksara Jawa. Jenis font Hanacaraka Normal dipilih karena berjenis 

shownmanship.  

Gaya visual berjenis vektor berdasarkan referensi permainan 

digital sejenis, yaitu mayoritas action FPS menggunakan gaya visual 

vektor. Hal ini didasari karena gameplay FPS berfokus pada environment 

sehingga dibutuhkan UI yang sederhana, keterbacaan yang jelas, warna 

kontras dengan environment, dan eye catching. Kebutuhan ini dibutuhkan 

Gambar 3.32 Visualisasi UI #3 
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agar UI tidak menyatu dengan environment sehingga pemain mudah 

membedakan antara UI dengan environment. Kemudahan pemain dalam 

mengenali UI akan memberikan pengalaman bermain yang lebih. 

Sedangkan pemilihan warna biru didapat dari sifat biru yang serius, 

mencekam, dan dramatis sesuai dengan alur cerita yang ingin disajikan. 

Sifat biru dapat mewakili kondisi Kota Yogyakarta yang hendak dikuasai 

oleh Belanda hingga menyebabkan pertempuran yang intens antara 

pasukan Indonesia dan Belanda. Hal ini sesuai dengan topik permainan 

“The Messenger” yang ingin memberikan kesan epic historical. 
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 Gambar 3.30 ialah macam-macam tombol serta efek hover dan 

selected. Selain itu juga terdapat proses perancangan judul permainan 

hingga menjadi seperti demikian. Pada judul permainan, penulis khusus 

memilih jenis font Sitka karena memberikan kesan perang dunia tahun 

1900-an melalui jenis font serif. Hal ini mewakili kesan perang Agresi 

Militer Belanda II. Diberikannya details yang berantakan menambah 

kesan peperangan itu sendiri. Sedangkan untuk penambahan siluet vektor 

berwarna merah dari Tugu Yogyakarta, untuk memberikan kesan Kota 

Yogyakarta yang sedang membara akibat perang. 

Gambar 3. 33 Visualisasi UI #4 
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 Pada segi HUD, penulis juga membuat beberapa rancangan mulai 

dari health bar, ammo bar, kompas, waypoint, hingga sampai crosshair. 

Pada Gambar 3.31, penulis mecoba bereksplorasi pada bagian health bar, 

ammo bar, dan kompas. Hingga akhirnya penulis memilih health bar 

terbawah pad Gambar 3.31 karena memiliki kesan Yogyakarta yang kuat 

dan tidak memakan banyak ruang pada layar. Selain itu, hal ini 

menyesuaikan tata letak HUD yang berfokus di tengah layar agar  

 Gambar 3.32 merupakan hasil dari eksplorasi rancangan crosshair. 

Penulis memilih crosshair yang paling kanan pada Gambar 3.32 karena 

sederhana dan berfungsi sebagai penunjuk target yang sesuai. Lalu 

berdasarkan hal tersebut, penulis mengembangkan crosshair tersebut 

hingga ditambah ammo health. Hal ini didasari agar memudahkan 

pergerakan mata bermain sehingga pemain bisa fokus menembak dan 

Gambar 3.34 Visualisasi HUD #1 
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melihat jumlah peluru tanpa mata pemain bergerak terlalu jauh dari titik 

fokus sebelumnya. 

 Setelah didasari atas keterbatasan bahasa pemograman, penulis 

memutuskan menghilangkan kompas dan digantikan dengan waypoint. 

Waypoint dipilih karena bersifat dinamis mengikuti lokasi objektif dan 

tidak memakan banyak ruang pada layar. Berbeda dengan kompas ataupun 

peta yang cenderung memakan banyak tempat pada layar sehingga tidak 

terkesan simplicity dan mengurangi pengalaman bermain yang imersif. 

Waypoint yang dipilih pemain ialah waypoint terkanan dari Gambar 3.32 

karena memiliki unsur ornamen Yogyakarta. Ornamen Yogyakarta 

tersebut tidak hanya sebatas ornamen, tetapi juga berfungsi sebagai anak 

panah menunjukan lokasi yang harus dituju pemain dengan tambahan 

jarak sisa yang harus ditempuh. 

Gambar 3.35 Visualisasi HUD #2 
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 Jenis HUD yang diterapkan oleh penulis, berdasarkan teori 

Stonehouse (2014) ialah berjenis Non-Diegetic. Jenis ini diambil bertujuan 

agar memudahkan pemain dalam membedakan HUD dengan environment.  

 Pada Gambar 3.37 merupakan hasil dari HUD yang telah dirancang 

oleh penulis. Penerapan rata tengah didasari atas terinspirasi dari beberapa 

permainan seperti Unreal Tournament 2017, Battlefield 1, Players 

Unknown's Battlegrounds, dan Quake Live. Sesuai pada gambar di atas, 

penulis mencoba memberikan kesan HUD untuk FPS dengan tetap 

memberikan kesan Yogyakarta. Pemilihan warna putih dipilih karena 

bersifat kontras dengan environment gameplay yang cenderung berwarna 

gelap. Hal ini agar mempermudah pemain dalam melihat HUD. 

 Namun ketika dipresentasikan pada pra-sidang 2, penulis 

mendapatkan beberapa saran dari dosen penguji. Hal pertama dimulai dari 

health bar yang terlihat aneh, seperti speedometer. Visual tersebut tidak 

Gambar 3.33 Visualisasi HUD #3 
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sesuai dengan jenis permainan FPS bertema perang pada tahun 1948. Hal 

kedua mengenai crosshair yang terlihat berlebihan. Garis horizontal pada 

crosshair terlihat seperti garis horizontal untuk tampilan HUD pilot 

pesawat terbang. Di sisi lain, penempatan HUD amunisi terlalu asing 

karena diletakan di sisi sebelah kiri crosshair. Lalu untuk waypoint, secara 

visual terlalu berlebihan sehingga kesan sederhana tidak didapat. Ornamen 

pada waypoint justru mengganggu dan tidak mengurangi kesan fungsi 

utama dari waypoint sebagai penunjuk arah. Berdasarkan saran tersebut, 

penulis merombak ulang tampilan HUD dengan berpacu pada tampilan 

HUD permainan digital yang sudah ada. HUD hasil perbaikan akan 

dibahas oleh penulis pada bab berikutnya pada Bab 4. 
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