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BAB III                                                                                     

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir/Skripsi 

Penulis dan kelompok membuat game berjudul pa balle adventure yang menceritakan 

adat pernikahan di Makassar dimana pernikahannya menggunakan ensambel pa balle 

untuk memanggil roh leluhur. Tugas akhir ini membahas user interface dan user 

experience di dalam game pa balle adventure. UI dan UX di dalam game ini terdiri 

dari tombol navigasi, logo tombol navigasi, peletakan tombol, desain layout, betuk, 

warna, dan tipografi. Penulis mengumpulkan data mengenai UI UX dengan 

menggunakan studi literatur. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan 

expert di bidang UI dan UX untuk menambah ilmu sekaligus di implementasikan ke 

dalam tugass akhir penulis.  

3.2. Metodologi Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian yang di rasa tepat untuk dijadikan pedoman 

sebagai dasar dalam tugas akhir penulis. 

3.2.1 Wawancara 

Penulis melakukan riset dengan mewawancara Rianty Tara Pratita. Beliau adalah 

senior UI dan UX. Beliau bekerja di PT. Meteor Inovasi Digital. Sebelum pindah ke 

Meteor, beliau sempat mengerjakan project aplikasi untuk color run dan beberapa 

aplikasi. Perusahaan Meteor mengerjakan project yang berbau digital, seperti 

Perancangan Desain Interaksi..., Ryan Budi Putra, FSD UMN, 2018



 

 

33 

 

aplikasi, web, dan lain-lain. Penulis melakukan wawancara dengan ditemani beberapa 

teman karena mereka kebetulan diminta untuk bertemu dengan expert UI dan UX. 

Awalnya beliau bertanya apakah penulis mengetahui perbedaan UI dan UX kemudian 

berlanjut kepada project penulis untuk tugas akhir. Setelahnya beliau menjelaskan 

bahwa peranan UX lebih penting dari UI. Sebagai pembanding kira-kira UX 

mempunyai bobot 80 persen dan UI hanya 20 persen. Semua project yang 

berhubungan dengan interaksi lebih mementingkan UX.  

 

 

Gambar 3.1 Wawancara dengan Expert (baju kuning) 

3.2.2 Studi Eksisting 

Pada bagian ini penulis mencari tentang game yang sudah pernah di buat dan penulis 

akan membahas game tersebut sesuai dengan pembahasan pada bab 2. Penulis akan 

membahas kelebihan dan kekurangan game yang penulis jadikan studi eksisting pada 

bagian ini sehingga game yang penulis dan kelompok buat akan menjadi buku yang 

baik tanpa adanya kekurangan.  
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3.2.2.1.  Child of Light 

 

Gambar 3.2 Studi Eksisting I 

(https://kotaku.com/child-of-light-is-a-love-letter-to-fables-and-jrpgs-1820490167) 

Permainan Child of Light ini merupakan game petualangan untuk anak-anak. Dalam 

ceritanya, seorang anak yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun di negeri dongeng. 

Permainan ini akan menyuruh pemainnya menyelesaikan beberapa puzzle untuk 

membuat gerakan pemain lebih leluasa. Child of light memiliki navigasi yang baik di 

main menu karena menggunakan bahasa yang umum seperti continue, new game, 

options, dan lain-lain. Kemudian saat pertama kali memainkan permainan ini, di awal 

pemain disuguhkan dengan cutscene sehingga pemain mengerti tujuan dari permainan 

ini. Ketika selesai cutscene langsung masuk kepada permainan, tetapi tidak ada 

pemberitahuan bagaimana menggerakan karakter dalam permainan ini dan menjadi 

sedikit kebingungan. Layout menu awal permainan ini bisa menuntun pemain kepada 
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navigasi new game karena desain layoutnya memiliki perbedaan antara header, body, 

sidebar, dan footer. Kemudian skema warna keseluruhan yang dimiliki permainan ini 

adalah analogus sehingga menciptakan kesan yang santai dan juga kalem.  

Tabel 3.1 Studi Eksisting 

Layout  Layout permainan ini dapat 

menuntun pemain ke opsi new 

game. 

Color Warna yang digunakan analogus 

dan menciptakan kesan kalem. 

UX UX permainan ini baik karena 

button memiliki kata yang umum 

tetapi kurang baik pada permainan 

dimulai karena tidak ada tutorial. 

Button Tombol pada permainan di atas 

memiliki desain yang sederhana 
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3.2.2.2.  World of Zoo 

 

Gambar 3.3 Studi Eksisting II 

(https://www.gamersgate.com/DD-WORLD-OF-ZOO/world-of-zo) 

Permainan ini bercerita tentang bermacam-macam binatang yang ada di kebun 

binatang, permainan ini mengajarkan anak-anak untuk mengenal binatang dan juga 

berinteraksi dengan binatang. Saat pemain baru mau memainkan permainan ini, akan 

muncul kata-kata mengenai bagaimana cara bermainnya, tiap aksi yang pemain 

lakukan akan memunculkan sebuah cutscene yang singkat dan jelas sehingga pemula 

juga akan mengerti mengenai hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. 

Kemudian tombol navigasi juga memiliki bahasa yang umum dan user friendly 
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seperti start, quit, dan language. Simbol yang dimiliki permainan ini juga mudah 

dimengerti. Layout permainan ini membuat pemain mengerti dengan sendirinya letak 

konten, tombol ataupun navigasi karena menggunakan teori establishes geography. 

Kemudian warna dari permainan ini adalah triad karena seimbang dan juga warna 

yang dipakai memiliki peran masing-masing 

Tabel 3.2 Studi Eksisting II 

Layout Desain layout permainan ini 

adalah establishes geography 

karena pemain dapat mengerti 

letak tombol atau menu. 

Color  Warna yang terdapat pada 

permainan ini harmonis dan cocok 

untuk anak-anak karena warna 

yang digunakan bukan gradasi 

tetapi blocking. Skema warnanya 

adalah triad. 

UX UX permainan ini baik karena 

memiliki cutscene dan juga 

tutorial setiap pemain melakukan 

suatu aksi. 

Button Desain tombol tidak dinamis. 
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3.2.2.3.  Babysitting Mania 

 

Gambar 3.4 Studi Eksisting III 

(https://www.bigfishgames.com/games/2244/babysitting-mania/) 

Permainan ini mengharuskan pemain menjadi pengasuh bayi dan juga membersihkan 

rumah. Pemain harus mengurus bayi dan membersihkan rumah hingga sang majikan 

kembali ke rumah. Struktur layout ini dapat dibedakan antara body dan header. Sama 

seperti permainan world of zoo, UX permainan ini baik karena memberikan tutorial 

saat pemain baru memainkan permainan ini, conohnya adalah saat baru memulai 

permainan muncul kotak berisi kata-kata mengenai cara menggerakan karakter di 

dalam permainan. Kemudian ada waktu mengenai kapan majikan pulang kerumah 

dan waktunya tidur. Ada juga meteran tentang ke kacauan yang sedang terjadi di 
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dalam rumah. Warna yang digunakan adalah tetrad karena tiap wara yang dimiliki 

permainan ini sangatlah dominan. 

Tabel 3.3 Studi Eksisting III 

Layout  Layout permainan ini dapat 

dibedakan antara navigasi dan yang 

hanya background. 

Color  Warna yang digunakan permainan 

ini adalah tetrad. 

UX UX permainan ini sangat jelas da 

tidak membingungkan pengguna 

karena adanya tutorial saat 

memulai permainan. 

Button Desain tombol tidak berbentuk 

simetris. 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Desain Interaksi..., Ryan Budi Putra, FSD UMN, 2018



 

 

40 

 

3.3. Metodologi Perancangan 

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

perancangan tugas akhir. Berikut adalah gambar pipeline penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Konsep 

Penulis mengangkat kebudayaan pernikahan dari Makassar yang harus menggunakan 

ensambel pa balle untuk memanggil leluhur. Permainan ini bergenre platformer dari 

sub genre adventure. Dalam permainan ini, objektif pemain adalah mengumpulkan 

ensambel tersebut agar bisa menyelesaikan permainan. Ensambel alat musik tersebut 

adalah ganrang, pui-pui, dan gong. Semua alat musik tersebut berwarna coklat dan 

kebanyakan terbuat dari kayu kecuali gong.  Penulis merancang desain tombol dan 
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background permainan berwarna kecoklatan dan juga terdapat elemen dari kain 

sengkang yang juga merupakan salah satu kebudayaan di Makassar. 

3.3.2 Moodboard 

Pada bagian ini, penulis memberikan moodboard yang dijadikan acuan . 

 

Gambar 3.5 Moodboard I 

(http://syafrihariz.blogspot.com/2014/05/alat-musik-khas-daerah-makassar.html) 
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Moodboard penulis ambil dari ensambel yang ada pada adat pernikahan di Makassar. 

Dapat dilihat bahwa semuanya kebanyakan berwarna kecoklatan dan terbuat dari 

kayu. 

 

Gambar 3.6 Moodboard II 

(http://serempak.id/melirik-keindahan-kain-sutra-sengkang-dari-sulawesi-selatan/) 

Kemudian di atas adalah kain sengkang yang merupakan salah satu kebudayaan dari 

Makassar dimana elemen dari kain sengkang tersebut penulis masukkan juga ke 

dalam perancangan tombol. Alasan penulis memilih kain sengkang sebagai 

kebudayaan pendukung adalah karena sengkang sebenarnya adalah sebuah daerah di 

Makassar yang memproduksi kain sengkang lebih dari 1 juta meter per tahunnya.  

3.3.3 Sketsa 

Berikut ini adalah sketsa yang penulis buat berdasarkan elemen desain dan juga 

elemen kebudayaan yang penulis jadikan pedoman dalam tugas akhir. Sebelum 
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membuat sketsa, penulis melakukan penelitian mengenai tombol yang dimiliki oleh 

setiap permainan pada studi eksisting penulis. Yang pertama adalah tombol play. 

Tabel 3.4 Studi Eksisting IV 

Child of Light World of Zoo Babysitting Mania 

 

 
 

Permainan ini tidak 

menggunakan tombol 

dengan outline 

lingkaran atau kotak, 

hanya menggunakan 

kata yang umum dan 

mudah untuk 

dimengerti. Warna yang 

digunakan adalah 

analogus. 

Permainan ini memiliki 

desain tombol start 

dengan menggunakan 

bahasa yang mudah 

dimengerti.  

Permainan ini memiliki outline 

kotak untuk tombol start nya 

dan diberikan kata didalamnya 

untuk memperjelas kegunaan 

dari tombol tersebut. Skema 

warna yang digunakan adalah 

komplementer dan membuat 

warnanya mencolok. 

 

Setelah melakukan penelitian terhadap tombol starts yang penulis pilih untuk studi 

eksisting, maka penulis langsung merancang desain tombol start. 
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Gambar 3.7 Sketsa Play I 

Gambar di atas adalah sketsa tombol play yang pertama untuk projek penulis. Penulis 

membuat bentuk seperti itu karena moodboard penulis adalah kayu dan kayu pada 

bentuk dasarnya adalah tidak rata jika tidak dibentuk. Bentuk tombol ini penulis 

rancang ulang karena bentuknya hanya seperti kayu biasa dan tidak memunculkan e 

khas an dari Makassar. 
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Gambar 3.8 Sketsa Play II 

Selanjutnya adalah sketsa kedua kali untuk tombol play pada permainan penulis. 

Tetapi karena bentuknya kurang menunjukkan Makassar, maka penulis coba untuk 

merancang tombol play lagi.  

 

Gambar 3.9 Sketsa Play III 

Gambar di atas merupakan sketsa yang penulis rancang. Penulis membuat 3 alternatif 

untuk kemudian di pilih salah satu. Penulis memilih bentuk yang pojok kiri atas 

karena mengambil elemen dari bentuk kain sengkang yang sikunya tajam. Kemudian 
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alasan penulis memilih bentuk tombol bulat adalah karena sesuai dengan alasan dari 

pizio (2008) bahwa lingkaran adalah bentuk 2 dimensi yang paling sederhana, 

menyenangkan, dan juga simetris.  

Yang kedua adalah sketsa tombol restart. Dikarenakan dari ketiga permainan 

yang penulis jadikan studi eksisting tidak mempunyai tombol restart maka penulis 

langsung membuat sketsa. Seperti biasa, penulis membuat 3 sketsa utuk dijadikan 

alternatif. Penulis memilih desain sketsa pojok kiri atas karena sesuai dengan studi 

eksisting penulis bahwa tombol restart mempunyai simbol seperti di atas.  

 

Gambar 3.10 Sketsa Restart 

Kemudian adalah tombol settings, sebelum melakukan sketsa penulis melakukan 

penelitian terhadap tombol settings yang ada pada studi eksisting penulis. 
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Tabel 3.5 Studi Eksisting V 

Child of Light World of Zoo Babysitting Mania 

 

 

 

Sama seperti desain 

tombol sebelumnya, 

permainan ini 

menggunakan kata untuk 

menjelaskan kegunaan 

dari tombol permainan ini.  

Pada desain tombol start 

permainan ini hanya 

menggunakan kata, tetapi 

pada tombol setting 

permainan ini 

menggunakan simbol dan 

juga dilengkapi dengan 

kata. Simbol yang 

digunakan juga merupakan 

simbol yang umum 

sehingga mudah 

dimengerti. 

Permainan ini 

menggunakan outline 

bentuk kotak yang tidak 

simetris untuk tombolnya. 

Sama seperti desain 

sebelumnya, permainan ini 

juga memberikan kata 

didalam tombolnya untuk 

menjelaskan kegunaan dari 

tombol tersebut. 

 

Kemudian setelah melakukan penelitian terhadap tombol setting maka penulis 

langsung membuat sketsa tombol setting. 
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Gambar 3.11 Sketsa Settings I 

Gambar di atas adalah sketsa penulis untuk tombol settings pertama kali. Penulis 

merancang ulang tombol tersebut karena tidak mendapatkan ciri khas Makassar dari 

bentuk kayu tersebut 

. 

Gambar 3.12 Sketsa Settings II 
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Selanjutnya adalah sketsa kedua untuk tombol settings. Kemudian penulis ganti 

dengan desain tombol yang lain karena dua lingkaran tersebut tidak menggambarkan 

ciri khas dari Makassar itu sendiri. 

 

Gambar 3.13 Sketsa Settings III 

Penulis menggambar 3 sketsa untuk dijadikan sebagai alternatif. Penulis memilih 

sketsa pojok kiri atas karena melihat dari moodboard elemen kain sengkang yang 

memiliki sisi siku. 

 Selanjutnya penulis membuat sketsa tombol exit. Seperti biasa, penulis 

melakukan penelitian mengenai tombol exit yang di miliki permainan yang menjadi 

studi eksisting penulis. 
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Tabel 3.6 Studi Eksisting VI 

Child of Light World of Zoo Babysitting Mania 

- 

  

Permainan ini 

tidak memiliki 

tombol exit. 

Permainan ini masih 

menggunakan kata untuk 

menjelaskan kegunaan 

tombolnya dan juga 

disertai dengan simbol. 

Tetapi simbol yang di 

miliki hanya 

menunjukkan arah 

bukannya menunjukkan 

bahwa tombol tersebut 

merupakan tombol exit. 

Permainan ini memilki desain tombol 

yang sama secara keseluruhan. 

Tombolnya mempunyai desain 

outline kotak dan memiliki sebuah 

kata di dalamnya untuk memperjelas 

kegunaan tombol tersebut. 

 

Kemudian setelah melakukan penelitian, barulah penulis merancang tombol exit. 
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Gambar 3.14 Sketsa Exit I 

Sketsa awal untuk tombol exit diganti karena tidak menunjukkan secara jelas di mana ada ciri 

khas dari Makassar itu sendiri. 

 

Gambar 3.15 Sketsa Exit II 

Penulis membuat 3 sketsa alternatif. Kemudian penulis memilih gambar pojok kiri 

atas dikarenakan melihar dari elemen kain sengkang dimana kain tersebut memiliki 

sisi yang siku sedangkan dua lainnya tidak ada bentuk siku sama sekali.  

Perancangan Desain Interaksi..., Ryan Budi Putra, FSD UMN, 2018



 

 

52 

 

  

Gambar 3.16 Sketsa Home 

Yang terakhir ini adalah desain tombol home yang penulis buat sketsanya 

sebanyak 3 buah. Karena semua permainan yang menjadi studi eksisting 

penulis tidak memiliki tombol home maka penulis tidak membuat tabel 

penelitiannya. Seperti biasa yang penulis pilih berada di pojok kiri atas. 

Penulis memilih sketsa tersebut karena tombol home tersebut di desain 

berdasarkan bentuk rumah di Makassar jika dilihat dari muka rumahnya.  

Kemudian penulis mendesain user interface nyawa dengan berpedoman pada 

studi eksisting. 

 

 

 

 

Perancangan Desain Interaksi..., Ryan Budi Putra, FSD UMN, 2018



 

 

53 

 

Tabel 3.7 Studi Eksisting VII 

Child of Light World of Zoo Babysitting Mania 

 

 

 

Permainan ini  memiliki 

UI nyawa dengan angka. 

Nyawa di permainan ini 

bertuliskan HP. Jika 

pemain terkena hit maka 

angka akan berkurang.  

Permainan ini memiliki 

nyawa yang berbentuk 

hati dan berwarna merah 

seperti pada permainan 

umumnya. Jika hewan di 

kebun binatang merasa 

tidak senang maka lama 

kelamaan hewan akan 

mati. 

 

 

Setelah melakukan penelitian, maka penulis membuat sketsa nyawa untuk 

permainan pa balle adventure. 
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Gambar 3.17 Nyawa 

Di atas ini adalah sketsa UI untuk nyawa di dalam permainan. Yang 

penulis pilih adalah UI nyawa yang memiliki bentuk hati sesuai dengan studi 

eksisting penulis di world of zoo.  

 

 

Gambar 3.18 Sketsa Tutorial 
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Kemudian di atas adalah sketsa UI untuk tutorial. Penulis memilih sketsa 

pojok kiri atas dan juga penulis menambahkan garis putus-putus sebagai 

elemen dari kain sengkang. 

3.3.4 Produksi 

Pada sub bab ini penulis ingin memperlihatkan hasil produksi setelah melakukan 

peng konsepan dan juga sketsa. Permainan yang baik adalah yang memberikan 

sebuah cerita pada awal mula permainan seperti cutscene agar bisa membuat 

permainan terasa nyata dan juga memberikan informasi kepada pemain mengenai 

akibat yang ia dapat jika melakukan sebuah aksi. Berikut adalah cutscene yang 

penulis rancang pada awal mula permainan di mainkan. 
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Gambar 3.19 Cutscene I 

Selanjutnya adalah cutscene yang muncul ketika pemain berhasil keluar dari dunia 

fantasi dengan membawa alat musik yang diperlukan untuk menikah. 

 

Gambar 3.20 Cutscene II 

Dan yang terakhir adalah ketika pemain ternyata gagal untuk keluar dari level 

terakhir, maka akan muncul cutscene berikut. 
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Gambar 3.21 Cutscene III 

Kemudian pada cutscene ini penulis memberikan warna hitam karena menurut 

persepsi warna, hitam menggambarkan duka dan juga kesedihan.  

 

Gambar 3.22 Layout 

Di atas ini adalah desain layout dan juga desain button yang penulis rancang saat 

awal-awal. Karena mendapatkan respon yang kurang baik maka penulis mengubah 
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semua desain tersebut. Sebelum mulai mendesain ulang, penulis membuat wireframe 

untuk desain yang baru. 

 

 

Gambar 3.23 Sketsa Layout 

Gambar di atas adalah hasil rancangan penulis untuk wireframe pa balle adventure. 

 

Gambar 3.24 Layout Final  
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Di atas adalah desain layout dan button yang sudah di revisi dan memang terlihat 

lebih sesuai dengan moodboard yang penulis miliki. Penulis merancang layout ini 

menggunakan grid sehingga bisa mendapatkan letak dan porsi yang balance sesuai 

dengan perkataan Arnowitz (2007). Kemudian dari warna, penulis memberikan warna 

hijau pada tombol play dan juga meletakkan gong berwarna kuning dibelakang 

tombol tersebut karena sesuai dengan teori dari Lidwell (2010) bahwa warna bisa 

menarik perhatian sehingga penulis ingin mengarahkan perhatian pemain kepada 

tombol play bukan options atau exit.  

 

Gambar 3.25 Tipografi  

Selanjutnya adalah tipografi dari judul permainan yang penulis rancang. Penulis 

memilih tipografi bernama adventure karena yang pertama memang permainan ini 

mempunyai genre adventure. Kemudian yang kedua, tipografi ini sudah dipakai 

untuk poster film Indiana Jones. Seperti yang dikatakan oleh Bennet (2013) bahwa 

tipografi adventure ini telah mengubah ide dari petualangan hanya ke dalam sebuah 
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font. Dari sektor warna, penulis memilih warna oranye karena menurut persepsi 

warna, oranye merupakan warna yang menggambarkan sebuah petualangan. 

 

Gambar 3.26 Tombol Play I 

Ini adalah hasil jadi dari perancangan awal tombol play. Kemudian penulis rancang 

yang baru karena dari warna dan elemen hanya menunjukkan bahwa tombol itu 

terbuat dari kayu saja dan tidak ada elemen pendukung bahwa permainan ini akan 

membahas Makassar. 
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Gambar 3.27 Tombol Play II 

Ini perancangan desain yang kedua kalinya. Penulis mengubah lagi desain tombol ini 

karena elemen dari Makassar belum terasa. Hanya ada elemen garis dari kain 

sengkang dan terlihat belum bisa menyatu dengan tombol. Kemudian  di bawah ini 

adalah proses memberikan warna pada tombol dan kemudian juga hasil jadi daripada 

konsep yang telah dirancang dengan matang.  

 

Gambar 3.28 Tombol Play III 
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Angka 1 adalah awal mula tombol di bentuk hingga angka tertinggi yang artinya 

adalah hasil akhir. Gambar di atas ini adalah hasil rancangan yang berpedoman dari 

moodboard dimana warna coklat di dapatkan dari ensambel pa balle yang terbuat dari 

kayu dan kebanyakan berwarna coklat. Kemudian garis putih penulis dapatkan dari 

elemen dalam kain sengkang dimana di dalam kain tersebut terdapat simbol-simbol 

yang memiliki banyak arti dan penulis sederhanakan menjadi hanya garis putus-

putus.  

 

Gambar 3.29 Tombol restart 

Di atas ini adalah hasil dari konsep yang telah matang dari tombol restart. Setelah 

merancang tombol restart, maka penulis merancang tombol settings. berikut adalah 

hasil jadi pertama kali untuk tombol settings. 
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Gambar 3.30 Tombol setting I 

Di atas adalah hasil jadi pertama untuk tombol settings yang kemudian diganti lagi 

karena hanya terlihat seperti kayu biasa tanpa ada unsur dari Makassar. 

 

Gambar 3.31 Tombol Setting II 

Kemudian adalah hasil jadi dari sketsa kedua kali untuk tombol settings. Dan 

akhirnya dilakukan revisi lagi karena warna yang dipakai kurang bisa menyatu 

dengan warna kayu dan tombol play. Terlihat bentuk elemen dari kain sengkang dan 

juga warnanya masih berdiri sendiri. Kemudian di bawah ini adalah perancangan 
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terakhir untuk tombol settings dan bisa dilihat bahwa elemen garis putih putus-putus 

dari kain sengkang sudah menyatu dengan simbol dan tombol. 

 

Gambar 3.32 Tombol Settings III 

Tombol setings di atas adalah hasil akhir dari proses mendesain dan telah mengikuti 

moodboard yang penulis buat.  

 

Gambar 3.33 Tombol Home 
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Kemudian di atas adalah hasil perancangan tombol home. Setelah merancang tombol 

home, penulis kemudian mengembangkan sketsa dari tombol exit yang penulis sudah 

buat sebelumnya. Berikut adalah hasil awal dari tombol exit.  

 

Gambar 3.34 Tombol Exit I 

Gambar di atas adalah hasil awal untuk tombol exit. Karena ciri khas dari Makassar 

tidak terlihat maka penulis melakukan perancangan ulang untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. 

 

Gambar 3.35 Tombol Exit II 
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Selanjutnya adalah hasil perancangan kedua dari tombol exit. Penulis telah 

menambahkan elemen dari kain sengkang yaitu warna pada backgound dan juga garis 

naik turun. Tetapi karena elemen tersebut dirasa tidak bisa menyatu dengan tombol 

itu sendiri, maka penulis melakukan perancangan ulang. 

 

Gambar 3.36 Tombol Exit III 

Dan yang terakhir adalah desain akhir tombol exit untuk permainan pa balle 

adventure. 

 

Gambar 3.37 UI nyawa 
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Di atas adalah UI nyawa hasil akhir dari yang penulis rancang. Penulis menggunakan 

aksen kayu karena memang di sesuaikan dengan moodboard penulis yaitu kayu dan 

coklat.  

Selanjutnya ini adalah kotak setting yang di dalamnya berisi pengaturan volume game 

dan music yang terdapat di permainan pa balle. 

 

Gambar 3.38 Setting 

Perancangan menu di dalam settings dirasa kurang karena tidak sesuai dengan warna 

dari moodboard dan juga warna dominan dari kelompok. Maka dari itu penulis 

merancang ulang menu untuk mengatur volume. Di bawah ini adalah perancangan 

final. 
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Gambar 3.39 Setting II 

 

Selanjutnya adalah desain menu pause saat pemain menekan tombol escape dan akan 

muncul kotak tersebut. Di dalam menu pause terdapat opsi untuk kembali 

melanjutkan permainan, restart level, dan juga kembali ke menu awal.  

 

Gambar 3.40 Kotak Pause 
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Kemudian adalah kotak tutorial dimana kegunaan kotak ini adalah untuk memberikan 

informasi kepada pemain cara untuk menggerakan karakter, 

 

Gambar 3.41 Kotak Tutorial 
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