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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir/Skripsi 

 

Gambar 3.1. Skema Perancangan 

Metode pengumpulan data dan perancangan pada penelitian ini menggunakan 

metode Design Thinking IDEO. Data yang diolah merupakan data kuantitatif 

dilengkapi dengan wawancara kualitatif dan pendekatan empati melalui observasi. 

Tahapan penelitian dan perancangan yang dilakukan yaitu: 

1. Emphaty 

Melakukan riset lapangan (bottom-up) dilakukan kepada anak-anak sebagai 

target user, dan kepada orang tua sebagai pendamping anak. Riset pertama 

dilakukan dengan menganalisa metode pengolahan sampah yang sudah 

dilakukan di wilayah riset. Riset dilanjutkan dengan memberikan simulasi 

pemilahan sampah. Riset tersebut dilengkapi dengan interview top-down 

dengan pakar seperti dinas lingkungan hidup, aktivis lingkungan, tempat 

pembuangan akhir (TPA), unit pengelola limbah. Riset ini dilakukan dengan 
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tujuan untuk memperoleh data primer yang berpusat pada pengguna (human 

centered). 

2. Define 

Melakukan pengkategorian dari hasil riset yang diperoleh untuk menghasilkan 

solusi maupun perancangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam 

tahap ini akan dilakukan pemetaan gameplay dan elemen visual (tambahan) 

yang digunakan. 

3. Ideate 

Mencari berbagai alternatif maupun kombinasi dari gameplay yang dapat 

digunakan untuk memberikan edukasi pemilahan sampah kepada pengguna. 

4. Minimum Viable Product & Test 

Membuat minimum viable product (MVP) yang mencakup elemen gameplay 

dan edukasi yang ingin disampaikan kepada pengguna. Dilanjutkan dengan 

menguji gameplay dari kartu Wilah kepada pengguna. Memastikan elemen 

edukasi tersampaikan dengan baik dan menyenangkan. 

5. Visualisasi 

Menerapkan elemen-elemen visual yang melengkapi MVP sehingga 

mempermudah pengguna untuk memahami konten dari kartu Wilah. 

3.2. Empathy 

Riset dilakukan sebanyak 3 kali dengan pendekatan berbeda. Yaitu pendekatan 

pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pengguna, wawancara dengan 

pakar, dan simulasi serta focus group discussion. 
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3.2.1. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan melakukan simulasi pemilahan sampah, dilanjutkan 

dengan focus group discussion, dan riset tertulis. Data primer berikut ditujukan 

untuk menunjukan data kualitatif maupun kuantitatif pada relasi antara pengguna 

dengan konten edukasi pemilahan sampah yang akan dirancang dalam permainan 

kartu Wilah. 

Simulasi dan focus group discussion dilakukan kepada 10 anak usia 7-10 

tahun di Kampung Carang Pulang pada hari Jumat, 23 Februari 2018. Simulasi 

dilakukan dalam 3 tahapan yaitu memilah sampah berdasarkan warna, memilah 

sampah berdasarkan kategori (organik, non-organik, B3), dan memilah sampah 

berdasarkan kategori (plastik, kertas, beracun). Kemudian dilanjutkan dengan 

focus group discussion untuk mendiskusikan aksi anak-anak pada tahap simulasi, 

dilanjutkan dengan riset tertulis. 

1. Simulasi Pertama : Pemilahan Sampah Berdasarkan Warna 

Anak diminta untuk mengkategorikan sampah hanya berdasarkan warna 

tempat sampah. Pada simulasi 1, anak-anak dihadapkan dengan 3 unit 

kotak tempat sampah dengan warna hijau, kuning, dan merah. Beberapa 

sampah organik seperti tisu, kertas, dan kardus obat. Beberapa sampah 

non-organik berupa plastik kemasan makanan, sedotan plastik, dan 

kemasan botol PET. Beberapa sampah B3 seperti kaleng pestisida dan 

baterai bekas. 

Setelah itu sampah organik, non-organik, dan B3 dimasukan ke 

dalam sebuah kantong berwarna hitam gelap. Secara bergantian, setiap 
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anak diminta untuk maju satu per satu dan mengambil satu buah sampah 

dari dalam kantong tersebut. Setelah sampah diambil, sampah tersebut 

diminta untuk diletakan ke kotak yang sesuai dengan kategori sampah 

tersebut. 

Dalam simulasi pertama, anak-anak sama sekali tidak melakukan 

pemilahan sampah dan berusaha bertanya kepada periset untuk 

menjelaskan maksud dari warna tersebut dengan jenis sampah yang 

disajikan. 

Melalui simulasi pertama, dapat disimpulkan bahwa anak-anak 

tidak memahami kategori sampah hanya berdasarkan warna. 

2. Simulasi Kedua : Pemilahan Sampah Berdasarkan Warna dan Keterangan 

Anak diminta untuk mengkategorikan sampah hanya berdasarkan warna 

dan deskripsi tempat sampah. Pada simulasi kedua, anak-anak dihadapkan 

dengan 3 unit tempat sampah dengan warna hijau bertuliskan organik, 

kuning bertuliskan non-organik, dan merah bertuliskan B3 (bahan 

berbahaya dan beracun). Beberapa sampah organik seperti tisu, kertas, dan 

kardus obat. Beberapa sampah non-organik berupa plastik kemasan 

makanan, sedotan plastik, dan kemasan botol PET. Beberapa sampah B3 

seperti kaleng pestisida dan baterai bekas. 

Setelah itu sampah organik, non-organik, dan B3 dimasukan ke 

dalam sebuah kantong berwarna hitam gelap. Secara bergantian, setiap 

anak diminta untuk maju satu per satu dan mengambil satu buah sampah 

dari dalam kantong tersebut. Setelah sampah diambil, sampah tersebut 
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diminta untuk diletakan ke kotak yang sesuai dengan kategori sampah 

tersebut. 

Dalam simulasi kedua, anak-anak dapat melakukan pemilahan 

sampah dan mengaku memahami pemilahan sampah berdasarkan kategori 

organik, non-organik, dan B3. Namun saat simulasi berlangsung, anak-

anak banyak melakukan kesahalan dalam pemilahan sampah. Seperti 

sampah botol PET yang dibuang ke tempat sampah organik. Atau sampah 

tisu yang dibuang ke tempat sampah B3. 

Melalui simulasi kedua ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi 

antara warna dengan teks dapat mempermudah audiens untuk melakukan 

pemilahan sampah. Namun, penggunaan kata organik, non-organik, dan 

B3 belum umum bagi pengguna. Sehingga belum efektif dalam 

mengarahkan pengguna untuk memilah sampah 

3. Simulasi Ketiga : Pemilahan Sampah Berdasarkan Warna dan Keterangan 

yang Disederhanakan. 

Anak diminta untuk mengkategorikan sampah berdasarkan warna tempat 

sampah dan ditulis keterangan yang telah disederhanakan. Pada simulasi 

ketiga, disediakan 3 unit tempat sampah dengan warna hijau bertuliskan 

kertas, kuning bertuliskan plastik, dan merah bertuliskan berbahaya. 

Beberapa sampah organik seperti tisu, kertas, dan kardus obat. Beberapa 

sampah non-organik berupa plastik kemasan makanan, sedotan plastik, 

dan kemasan botol PET. Beberapa sampah B3 seperti kaleng pestisida dan 

baterai bekas. 
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Gambar 3.2. Simulasi Pemilahan Sampah 

Dalam simulasi ketiga, anak-anak mengaku memahami pemilahan 

sampah berdasarkan kategori kertas, plastik, dan berbahaya. Anak-anak 

juga mampu memilah sampah tersebut berdasarkan kategori yang tertulis 

dengan yakin dan tepat. 

Sehingga melalui simulasi ketiga ini dapat disimpulkan bahwa 

kombinasi antara warna dan teks yang disederhanakan dapat 

meningkatkan keyakinan pengguna dalam memilah sampah. Pengguna 

tidak lagi keliru dalam melakukan pemilahan sampah. Sehingga 

penggunaan kombinasi berikut dirasa memenuhi kriteria untuk menjadi 

komponen perancangan kartu Wilah. 
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4. Focus Group Discussion 

Tujuan : Mengetahui tanggapan serta kendala anak-anak dalam memilah 

sampah berdasarkan batasan pada simulasi pertama hingga ketiga. 

Peserta : Adila (10 tahun), Sifa Anisa (8 tahun), Felanika putri (9 tahun), 

Nur Maya Soleha (7 tahun), Tiara Putri (8 tahun), Amanda Zahra 

Lailatusshoirha (10 tahun), Dinda Meilani (10 tahun), 

Uswatunhasnah (6 tahun), Natasya Putri (8 tahun), Neneng (9 

tahun)  

Lokasi : Kampung Carang Pulang RT.01/RW.01 

Durasi : 15 menit 

Setelah melakukan simulasi, periset melanjutkan dengan Focus 

Group Discusion dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan anak saat 

aktivitas membuang sampah. 

Pada simulasi perama, anak-anak mengaku benar-benar tidak 

mengerti ketika ditugaskan untuk memilah sampah berdasarkan warna. 

Pengkategorian berdasarkan warna merupakan hal yang benar-benar baru 

untuk anak di kampung Carang Pulang. Karena sebelumnya anak di 

kampung Carang Pulang membuang sampah pada ember bekas cat, 

keranjang sampah, atau pada tanah terbuka. 

Pada simulasi kedua, anak-anak mengaku pernah mendengar istilah 

sampah organik, non-organik, dan B3 di sekolah. Namun belum benar-

benar memahami perbedaan dari setiap kategori. Hal ini menyebabkan 

banyak anak melakukan kesalahan dalam simulasi memilah sampah. 
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Misalnya Maya (7 tahun) membuang botol bekas pada tempat 

sampah organik. Menurut maya, botol bekas merupakan sampah organik 

karena sampah tersebut kering. Amanda (10 tahun) juga melakukan hal 

yang serupa, namun menurutnya botol bekas merupakan sampah organik 

karena sampah tersebut ringan. Selain itu Sifa (8 tahun) melakukan 

kesalahan pemilahan sampah dengan membuang tisu ke tempat sampah 

B3. Menurut Sifa, karena tisu bekas umumnya berbahaya dan tidak boleh 

disentuh. 

Pada simulasi ketiga, anak-anak dapat dengan mudah dan yakin 

untuk melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah juga dilakukan 

dengan tepat. Sampah botol dibuang dengan tepat ke tempat sampah 

dengan kategori plastik, dan kardus obat dibuang dengan tepat ke tepat 

sampah dengan kategori plastik. 

Melalui focus group discussion ini dapat disimpulkan bahwa anak-

anak masih memiliki miskonsepsi terhadap istilah sampah organik, non-

organik, dan B3. Istilah tersebut seringkali dikaitkan dengan berat sampah 

atau kelembaban sampah. 

Penggunaan bahasa yang sederhana seperti kertas, plastik, dan 

berbahaya dapat membantu anak-anak untuk mengkategorikan sampah di 

sekitarnya dengan mudah. 

5. Riset Sampah yang Dikenali Anak-Anak 

Riset tertulis ditujukan untuk mengetahui apa saja jenis sampah yang 

paling sering ditemukan oleh anak-anak. Riset ini dilakukan dengan 
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metode kuesioner terbuka. Anak diberikan selembar kertas dan sebuah 

pulpen. Setiap anak diminta untuk menuliskan 10 macam sampah yang 

paling banyak ditemui dalam waktu 5 menit. 

Melalui riset tertulis pertama ini, anak-anak menuliskan jawaban sebagai 

berikut: 

1. Adila (10 tahun) menuliskan botol, kertas, plastik, bola, ban, 

plastik es, kardus, sendal 

2. Sifa Anisa (8 tahun) menuliskan botol, kertas, tisu, kulit buah, 

bola, pulpen, sendal, kaos kaki, ban, botol obat 

3. Felanika putri (9 tahun) menuliskan botol, plastik, tisu, kertas, 

kulit pisang, bungkus biskuit, sedotan, kaleng baygon 

4. Nur Maya Soleha (7 tahun) menuliskan kertas, gelas plastik, 

tisu, plastik, karet 

5. Tiara Putri (8 tahun) menuliskan kertas, tisu, kulit pisang, 

botol, plastik, bungkus biskuit, sedotan, kaleng baygon 

6.  Amanda Zahra Lailatusshoirha (10 tahun) menuliskan plastik, 

baterai, lampu, kertas, kaleng, sedotan, tali, botol 

7. Dinda Meilani (10 tahun) menuliskan plastik, kertas, botol, 

kaleng, lampu, daun, koran, tisu, kardus 

8. Uswatunhasnah (6 tahun) menuliskan Tisu, Koran, Plastik, 

Tempat Obat, Daun, Ember, Gayung, Ban, Bola, Kayu 

9. Natasya Putri (8 tahun) menuliskan tisu, plastik, kertas, botol, 

gelas plastik, bungkus permen 
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10.  Neneng (9 tahun) menuliskan tisu, plastik, koran, daun, kulit 

pisang, lakban, kaleng, karung 

Tabel 3.1. Nama Sampah yang Dikenali Anak-Anak 

Jenis Sampah Nama sampah jumlah tertulis 

non-organik Plastik 10 

non-organik Botol 8 

organik Kertas 8 

organik tisu 8 

organik kulit buah 4 

organik koran 3 

non-organik kaleng 3 

organik daun 3 

non-organik bola 3 

non-organik ban 3 

non-organik sedotan 3 

non-organik kemasan snack 3 

B3 lampu 2 

B3 kaleng baygon 2 

B3 tempat obat 2 

organik kardus 2 

non-organik sendal 2 

B3 baterai 1 

non-organik karet 1 

non-organik gelas plastik 1 

non-organik ember 1 

non-organik lakban 1 

non-organik plastik es 1 

non-organik pulpen 1 

non-organik tali 1 

non-organik gayung 1 

non-organik kaos kaki 1 

non-organik karung 1 

organik kayu 1 
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Melalui jawaban pengguna pada riset tertulis pertama, periset 

menyimpulkan bahwa tidak banyak sampah dengan kategori B3 yang 

melekat dalam memori pengguna. Sehingga kategori sampah yang 

akan menjadi konten edukasi dalam kartu Wilah disederhanakan 

menjadi sampah plastik, kertas, dan organik. 

6. Riset Jumlah Sampah yang Diketahui Setiap Anak 

Riset tertulis kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa 

banyak jenis sampah yang dapat didefinisikan oleh pengguna. Data ini 

akan menjadi salah satu panduan untuk menentukan jumlah kartu yang 

dapat dimainkan oleh pengguna. Pada riset tertulis kedua, anak 

diberikan selembar kertas dan sebuah pulpen. Kemudian diminta untuk 

menuliskan berbagai nama sampah sebanyak-banyaknya dalam waktu 

5 menit. 

Tabel 3.2. Riset Jumlah Sampah yang Diketahui Setiap Anak 

No Nama Usia 

Jumlah sampah 

yang ditulis 

1 Adila 10 tahun 30 

2 Sifa Anisa 8 tahun 33 

3 Felanika putri 9 tahun 15 

4 Nur Maya Soleha 7 tahun 8 

5 Tiara Putri 8 tahun 15 

6 Amanda Zahra Lailatusshoirha 10 tahun 18 

7 Dinda Meilani 10 tahun 18 

8 Uswatunhasnah 6 tahun 23 

9 Natasya Putri 8 tahun 24 

10 Neneng 9 tahun 32 

Rata-rata 21.6 
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3.2.2. Wawancara dengan Masyarakat di Perkampungan 

Selain melakukan riset kepada pengguna, periset juga melakukan wawancara 

kepada orang tua, serta sosok berpengaruh di kampung. Riset ini bertujuan untuk 

mengetahui cara pandang serta dampak dari lingkungan sekitar target pengguna 

pada perilaku pemilahan sampah anak-anak. Wawancara dilakukan pada hari 

Senin, 12 Februari 2018 kepada ibu ketua RT, ketua karang Taruna, dan kepada 

ibu pemilik warung. 

1. Narasumber pertama adalah Ipah (38 tahun) selaku pengurus rumah 

tangga warga Kampung Carang Pulang 

Ipah melakukan pengolahan sampah dengan cara dibakar. Meskipun 

demikian, Ipah mengaku memiliki kekhawatiran bahwa asap dan debu 

dari pembakaran akan menganggu kesehatan, untuk itu pembakaran 

dilakukan pada siang atau sore hari saat tidak banyak warga yang berlalu 

lalang di lokasi pembakaran sampah. Ipah mengaku kesulitan untuk 

membakar sampah ketika musim hujan. Hal ini diakibatkan karena 

sampah tersebut basah dan sulit untuk dibakar. Ipah mengetahui bahwa 

ada gerobak pengangkut sampah yang datang 2 kali dalam satu minggu 

dan berbayar, namun memilih untuk tetap membakar sampah karena 

sudah terbiasa. 
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2.  Narasumber kedua adalah Marzuki (38 tahun) selaku ketua Karang 

Taruna Kampung Carang Pulang 

Marzuki mengelola sampah dengan cara dibakar. Marzuki mengetahui 

adanya gerobak pengangkut sampah, namun tidak tahu frekuensi 

kedatangan gerobak tersebut. Meskipun demikian, Marzuki tetap memilih 

membakar sampah karena sudah terbiasa. 

3.  Narasumber ketiga adalah Elis (47 tahun) seorang pemilik warung di 

kampung Carang Pulang RT.01/RW.01 

Elis mengaku sudah melakukan pemilahan untuk sampah botol dan 

sampah kardus. Sampah tersebut dijual kiloan dengan frekuensi sebanyak 

2 kali dalam 1 bulan, sesuai dengan kehadiran pengepul. Dengan menjual 

sampah tersebut, Elis mengaku memperoleh tambahan penghasilan 

sekitar Rp.50.000,- per bulan. Namun untuk sampah lainnya yang tidak 

memiliki nilai jual seperti daun, kulit buah, dan sampah dapur lainnya 

masih diolah dengan cara dibakar. 

3.2.3. Wawancara dengan Ahli Pengolahan Sampah dan Energi Terbarukan 

Wawancara sesi kedua dilakukan pada hari Jumat, 23 Februari 2018 di PT. Shinko 

Teknik Indonesia, Tangerang. Narasumber dari wawancara sesuai kedua adalah 

Dr. Eng. Bayu Indrawan selaku direktur PT. Shinko Teknik Indonesia. Dr. Eng. 

Bayu Indrawan merupakan peneliti dan ahli di bidang pengolahan sampah dan 

energi terbarukan. 
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Karena pengetahuan dan kepedulianya akan lingkungan, Dr. Bayu 

mendirikan PT. Shinko Teknik Indonesia, satu-satunya pabrik yang memiliki 

teknologi pengolahan sampah hidrotermal skala komersil di Indonesia. Di mana 

lokasi PT. Shinko Teknik Indonesia berdekatan dengan kampung Carang Pulang.  

Narasumber mengaku pemilahan sampah memiliki manfaat dalam 

pengolahan limbah. Idealnya apabila sampah sudah terpisah dari sumber, 

pengolahannya akan menjadi mudah dengan mendaur ulang masing-masing jenis 

sampah. Namun masyarakat Indonesia belum memiliki kebiasaan untuk memilah 

sampah. Sehingga kondisi sampah yang diterima oleh pabrik umumnya masih 

tercampur dengan kadar air yang tinggi sekitar 60-70%. 

Alhasil, pengolahan menggunakan metode konvensional yaitu pembakaran 

langsung dengan insinerator (tungku bakar) tidak bisa berlangsung dengan efisien. 

Dengan kondisi tersebut, narasumber mencoba untuk berinovasi dengan membuat 

teknologi hidrotermal yang dirancang untuk tetap dapat mengolah sampah tanpa 

pemilahan terlebih dulu. 

Sampah yang dioleh umumnya diperoleh dari kawasan Summarecon 

Serpong. Baik itu sampah dari residential area, commercial area, mall, rumah 

sakit, fasilitas umum hingga sampah taman/landscape. Dan sebagai bagian dari 

Corporate Social Responsibility (CSR), namun ke depannya akan melayani 

masyarakat umum sekitar Summarecon Serpong. Termasuk masyarakat di sekitar 

kampung Carang Pulang. 

Dari wawancara kedua ini, dapat disimpulkan bahwa pemilahan sampah 

dapat berdampak pada proses pengolahan sampah. Karena sampah yang 
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tercampur belum dapat diolah dengan teknologi konvensional seperti tungku 

bakar. Meskipun teknologi hidrotermal sudah dapat mengatasi permasalahan 

tersebut, namun hanya ada satu teknologi hidrotermal skala komersil yang dapat 

diakses oleh masyarakat Summarecon Serpong. Sehingga pemilahan sampah tetap 

menjadi isu yang penting untuk diselesaikan di berbagai daerah lainnya. 

3.3. Ideate 

Dalam perancangan serious game diperlukan tujuan (purpose) dan aturan main 

(gameplay). Tujuan telah didefinisikan untuk memberikan edukasi pemilahan 

sampah kepada anak usia 7-12 tahun di Kampung Carang Pulang. Tujuan tersebut 

telah diperkuat dengan data yang diperoleh dari literatur, maupun tahap riset 

empathy. 

Tahap perancangan selanjutnya adalah merancang gameplay yang tepat 

untuk kartu ‘Wilah’. Gameplay dirancang dengan memperhatikan kombinasi 

formal element, dramatic element, dan dynamic element dari Fullerton, 2008. 

Kemudian visualiasi dengan menggunakan teori dari Landa (2011), Zeegen 

(2005), dan Graver & Jura (2012) 

3.3.1. Gameplay Versi 1.0 

Pada perancangan tahap pertama, gameplay disusun dengan memperhatikan pada 

setiap konten yang terlibat dalam aktivitas membuang sampah. Perancangan 

gameplay dibuat dengan tujuan untuk mensimulasikan kejadian pembuangan 

hingga pemilahan sampah, hingga manfaatnya seperti memperoleh uang. 

Gameplay versi 1.0 disusun berdasarkan Formal Element dari Fullerton  
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Player  : 2-4 pemain, multilateral competition 

Objectives : Obtain. Memperoleh koin dari proses mengkategorikan sampah. 

Categorize. Mengkategorikan  kartu sampah dengan kartu tempat 

sampah yang tersedia. 

Procedures : Connect Three. Hubungkan tiga sampah dengan jenis yang sama 

pada tempat sampah yang tersedia 

Rules  : Dalam gilirannya, pemain mengambil 5 kartu dari dek. Dari 

kartu tersebut, pemain dapat melakukan proses pemilahan sampah 

berdasarkan kategori pilah bagus, atau pilah super. Pemain harus 

memilah seluruh kartu sampah di tangan hingga tidak ada kartu 

yang tersisa di tangan, ketika pemain melakukan pembakaran 

sampah maka pemain yang membakar sampah kehilangan 2 koin 

dan pemain lainnya kehilangan 1 koin 

Resources : Kartu sampah, kartu tempat sampah 

 

Gambar 3.3. 39 Kartu Jenis Sampah Wilah 
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Gambar 3.4. 13 Kartu Jenis Tempat Sampah 

Kartu pengolahan sampah : 

Buat pupuk kompos  : mengubah semua tempat sampah aktif menjadi tempat 

sampah makanan. 

Jual kiloan  : mengubah semua tempat sampah aktif menjadi tempat 

sampah plastik. 

Buat kerajinan  : mengubah semua tempat sampah aktif menjadi tempat 

sampah kertas. 

Tempat terpencil  : menonaktifkan tempat sampah aktif di posisi paling 

kanan 

Truk sampah  : pemain membayar 1 koin untuk truk sampah. Namun 

truk sampah tersebut bisa digunakan pemain di setiap 

giliran untuk membuang 1 sampah 
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Gambar 3.5. 5 Kartu Jenis Pengolaan Sampah 

Token Wilah : 10 unit 

 

Gambar 3.6. 10 Koin Wilah 

Conflict : Opponent. Bagaimana memperoleh koin terbanyak  

Boundaries : Table. Meja/alas untuk memainkan cardgame wilah 

Outcome : Kemampuan untuk memilah sampah 

Perancangan gameplay versi 1.0 mengandung kompleksitas yang tinggi 

karena melibatkan berbagai konten sekaligus. Pemain harus memperhatikan kartu 

tempat sampah, kartu sampah, kartu pengelolaan sampah, hingga token koin yang 

dimiliki. Kompleksitas ini menyebabkan pemain memerlukan waktu yang 

Panjang untuk memahami cara bermain terlebih dahulu sebelum memungkinkan 

gameplay untuk memberikan konten edukasi yang diharapkan. 
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3.3.2. Gameplay Versi 2.0 

Gameplay versi 2.0 diperoleh setelah melakukan studi eksisting pada permainan 

kartu dengan tujuan edukasi pada target yang serupa. Khususnya pada kartu 

dengan prosedur set collection. Studi eksisting dilakukan pada permainan 

Bohnanza dan Sushi Go. Inspirasi dari studi eksisting diterapkan pada gameplay 

sehingga mempersingkat beberapa prosedur dalam permainan yang dirasa tidak 

dibutuhkan. Hasil dari gameplay versi 2.0 masih disusun berdasarkan formal 

element dari Fullerton 

Player  : 2-5 pemain, multilateral competition 

Objectives : Obtain. Memperoleh koin dari proses mengkategorikan sampah. 

Categorize. Mengkategorikan  kartu sampah dengan kartu tempat 

sampah yang tersedia. 

Procedures : Set Collection. Pemain mengumpulkan kartu dalam kategori yang 

sama untuk memperoleh koin 

Rules  : Seluruh pemain mengambil sejumlah kartu dari dek. Setiap 

pemain menyimpan satu kartu dari tangan pemain tersebut, 

kemudian sisa kartu di tangan pemain tersebut diberikan kepada 

pemain di sebelahnya (sesuai arah jarum jam). Fase ini dilanjutkan 

hingga semua kartu di tangan telah disimpan oleh setiap pemain. 

Pemain mendapatkan koin berdasarkan kartu yang disimpan oleh 

setiap pemain  
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Resources  : 110 kartu, 24 kartu tempat sampah, 24 kartu sampah organik, 24 

kartu sampah plastik, 24 kartu sampah kertas, 14 kartu pengolahan 

sampah, token koin di balik setiap kartu 

 

Gambar 3.7. Visual Koin Wilah pada Sisi Belakang Kartu 

Conflict : Opponent. Bagaimana memperoleh koin terbanyak. Pemain 

dengan koin terbanyak memenangkan permainan Wilah 

Boundaries : Table. Meja/alas untuk menjadi batas peraturan cardgame Wilah 

Berlaku. Serta peraturan yang memastikan pemain untuk 

menghindari melakukan kesalahan dalam pemilahan sampah 

Outcome : Kemampuan untuk memilah sampah 

Pada perancangan gameplay versi 2.0, konten semakin disederhanakan 

dengan menggabungkan koin di balik kartu. Gameplay banyak terinspirasi dari 

permainan Sushi Go, namun gameplay tidak memberikan kesan simulasi dan 

dramatisasi dari kegiatan membuang atau memilah sampah. Hal ini menyebabkan 

permainan menjadi kurang imersif bagi pengguna. 
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3.3.3. Gameplay Versi 3.0 

Gameplay versi 3.0 terinspirasi dari permainan yang umum dimainkan di 

masyarakat lokal yaitu “Tepok Nyamuk” atau untuk pemain mancanegara dikenal 

dengan permainan “Slap Jack”. Inspirasi permainan ini dihasilkan dari 

dekontruksi permainan menggunakan teori dynamic system dari Fullerton. 

Melalui dekonstruksi tersebut, diperoleh core loop utama dalam 

permainan yang dapat diakomodasi oleh prosedur permainan pattern recognition 

dalam Slap Jack dan Tepok Nyamuk. Gameplay versi 3.0 dilengkapi dengan 

Formal Element, Dramatic Element, hingga Dynamic Element dari Fullerton 

1. Formal Element 

Player  : 2-6 pemain, multilateral competition 

Objectives : Obtain. Memperoleh koin dari proses mengkategorikan sampah. 

Categorize. Mengkategorikan  kartu sampah dengan kartu tempat 

sampah yang tersedia. 

Procedures : Pattern Recognition. Melihat kesamaan pola dalam kartu yang 

tersedia 

Rules  : Setiap pemain secara bergantian mengeluarkan satu kartu di 

tangannya. Apabila terdapat pola tertentu dari kartu yang 

dikeluarkan oleh seluruh pemain, maka pemain tercepat dapat 

menepuk kartu tersebut dan menyerukan “Wilah!” atau “Olah!” 
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Gambar 3.8. Cara Bermain dan Peraturan Permainan Kartu Wilah 1 

 

 

Gambar 3.9. Cara Bermain dan Peraturan Permainan Kartu Wilah 2 
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Pemain paling pertama yang berhasil melakukan wilah atau olah dapat 

mengambil koin dari seluruh kartu sampah yang ada di tumpukan tengah sesuai 

dengan kategori kartu yang ditepuk. 

 

Gambar 3.10. Cara Memperoleh Koin Dalam Permainan Kartu Wilah 

Resources : 52 kartu 

 

Gambar 3.11. Konten Kartu Wilah 
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Konten kartu Wilah 

a. 16 kartu sampah kategori organik. Dengan sub-konten berupa 

kartu biji buah, kulit buah, daun, dan tulang 

b. 16 kartu sampah kategori kertas. Dengan sub-konten berupa 

kardus, koran, tisu, dan kertas bekas 

c. 16 kartu sampah kategori plastik. Dengan sub-konten berupa 

botol bekas, kemasan snack, bungkus minuman, dan kantong 

plastic 

d. 4 kartu olah sampah, Dengan sub-konten berupa buat kompos 

untuk sampah organik, buat kerajinan untuk sampah kertas, jual 

kiloan untuk sampah plastik, dan bakar sampah sebagai kartu 

trick card. 

e. Koin Wilah : Terdapat pada belakang kartu Wilah. 

Menunjukan dualisme dari sampah yang juga dapat bernilai 

ekonomis apabila dipilah atau diolah dengan baik. 

 

Gambar 3.12. Visual Koin Wilah pada Sisi Belakang Kartu 
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Conflict : Opponent. Bagaimana memperoleh koin terbanyak. Pemain 

dengan koin terbanyak memenangkan permainan Wilah. Terdapat 

juga konflik dalam game yaitu dari trick card “bakar sampah. 

Ketika kartu trick card muncul, maka seluruh pemain terancam 

kehilangan 3 koin yang dimiliki, serta seluruh peluang koin yang 

ada dari kartu sampah di tumpukan tengah permainan. 

 

Gambar 3.13. Penjelasan Trick card dalam Rulebook Kartu Wilah 

Boundaries : Table. Meja/alas untuk menjadi batas peraturan cardgame Wilah 

Berlaku. Serta peraturan yang memastikan pemain untuk 

menghindari melakukan kesalahan dalam pemilahan sampah 
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Gambar 3.14. Boundaries dalam Permainan Kartu Wilah 

Outcome : Kemampuan untuk memilah sampah 

2. Dramatic Element 

Karena dirancang berdasarkan simulasi dari kejadian pemilahan sampah dan 

pengolahan sampah, maka permainan kartu “Wilah!” tidak memiliki alur cerita 

tersendiri. Namun unsur dramatic element dalam gameplay dapat dicantumkan 

melalui narasi yang digunakan dalam rulebook. Meningkatkan ikatan emosional 

yang semakin imersif antara permainan dengan pengguna. 
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Gambar 3.15. Penerapan Dramatic Element dalam Narasi Rulebook 

Contoh dari penerapan dramatic element adalah pada halaman tujuan 

permainan. Di mana pemain tidak sekedar diperkenalkan dengan tujuan untuk 

memperoleh koin, namun dibawa dalam suasana persiapan untuk memilah 

sampah. Sehingga setelah pemain memilah sampah, pemain akan memperoleh 

apresiasi berupa koin. Selain itu pada halaman terakhir rulebook dituliskan kata 

“Selamat Memilah!”, bukan “Selamat Bermain!”. Sehingga pengguna dapat 

merasakan imersi dari perannya untuk memilah sampah  

3. Dynamic Element 

Merupakan elemen dinamis dalam permainan yang mungkin saja terjadi. 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari tesplay dengan pengguna, perancang 

memperoleh beberapa situasi dalam permainan dan beberapa karakter pemain. 

a. Kondisi: pemain tidak membaca rulebook untuk memahami cara bermain 

dengan lengkap 

Perancangan Gameplay Untuk..., Ryan Sucipto, FSD UMN, 2018



54 

 

Solusi: Rulebook dipersingkat dalam bentuk point. Apabila penguna tetap 

tidak memilih untuk membaca rulebook, maka dibutuhkan moderator yang 

menjelaskan tentang tujuan serta peraturan dalam permainan kartu Wilah. 

b. Kondisi: pemain menepuk kartu terlebih dahulu, tetapi terlambat 

menyerukan “Wilah!” atau sebaliknya 

Solusi: Dalam rulebook tertulis bahwa pemain yang memperoleh koin 

adalah pemain yang paling pertama menepuk kartu dan menyerukan 

“Wilah!” Sehingga meskipun pemain tersebut menepuk kartu terlebih 

dahulu, koin tetap dapat diperoleh oleh pemain yang menyerukan 

“Wilah!” terlebih dahulu. Begitu pula dengan kondisi sebaliknya 

c. Kondisi: pemain tidak dapat menentukan siapa pemain pertama yang 

menepuk kartu dan menyerukan “Wilah!” umumnya karena aktivitas ini 

dilakukan hampir bersamaan. 

Solusi: Pemain umumnya bermusyawarah dan menentukan pemain yang 

dapat mengambil koin. 

d. Kondisi: Pemain salah menepuk kartu (belum memenuhi kondisi), namun 

tidak tahu bahwa terdapat penalti untuk membuang satu kartu di tangan. 

Solusi: Dapat dijelaskan oleh moderator atau pemain yang mengerti 

peraturan permainan. Jika tidak ada moderator, maka penalti tersebut dapat 

ditiadakan. Karena permainan tetap dapat berlangsung (dynamic system) 

e. Kondisi: pemain menyerukan “Wilah!” pada kondisi “Olah!” atau 

sebaliknya 
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Solusi: Apabila pemain tersebut segera menyerukan kata yang tepat, 

pemain tersebut tetap berhak untuk memperoleh koin. Mengacu pada 

peraturan pemain yang paling pertama menepuk dan menyerukan 

“Wilah!” atau “Olah!” 

f. Kondisi: pemain kesulitan memahami peraturan dari permainan 

Solusi: menggunakan gameplay untuk pemula, yaitu dengan mengeluarkan 

seluruh kartu olah sampah (buat kompos, buat kerajinan, jual kiloan, dan 

bakar sampah). Setelah pemain mengerti gameplay mendasar, maka 

tingkat kesulitan dalam permainan dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan kartu olah sampah. 

Perancangan game menerapkan dynamic system sehingga memiliki core 

loop yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini menyebabkan gameplay 

memiliki kecenderungan yang rendah untuk memperoleh dynamic element yang 

menyebabkan permainan tidak dapat lagi dimainkan 

 

 

3.3.4. Visual 

Perancangan elemen visual pada permainan kartu Wilah dilakukan untuk 

mempermudah pengguna dalam menerima informasi pemilahan sampah, dapat 

membedakan kategori dari kartu, dan mengenal karakteristik dari kartu Wilah. 

Untuk itu perancangan logo, ilustrasi, warna, type, dan layout dari kartu Wilah 

dirancang sebagai berikut: 
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1. Logo 

Perancangan logo dibuat dengan pendekatan wordmark. Pemilihan logo 

dengan pendekatan wordmark bertujuan agar produk Wilah dapat mudah 

dikenali oleh pengguna anak-anak. Dengan melihat logo wordmark maka 

anak-anak dapat langsung menyebutkan nama dari produk Wilah. Logo 

akan diaplikasikan pada kemasan kartu, bagian belakang kartu, dan media 

promosi. 

 

Gambar 3.16. Proses Perancangan Logo Wilah 

Perancangan logo pertama dibuat secara sederhana menggunakan 

type Nexa Bold dan Nexa Light. Logo pertama terlihat kurang menarik 

perhatian dan kurang sesuai dengan target pengguna. Oleh karena itu 

dirancang kembali variasi pada desain logo kedua. Pada desain kedua, 

logo dibuat lebih tebal dan menarik perhatian menggunakan type Grobold. 
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Setelah melalui beberapa proses, logo dirancang kembali dengan 

desain yang menghindari sudut runcing dan banyak menggunakan type 

yang menekankan pada sudut rounded. Kemudian pada tahap terakhir, 

logo difinalisasi dengan shading untuk meningkatkan ketegasan logo pada 

berbagai warna background. Logo juga dirancang dengan alternatif 

melingkar untuk digunakan pada belakang kartu Wilah. 

 

Gambar 3.17. Simulasi Pengaplikasian Logo Wilah 

2. Ilustrasi 

Gaya ilustrasi menggunakan metode stylized untuk menyajikan visualisasi 

dari sampah yang lucu dan menyenangkan untuk dilihat. Mengindari 

realitas bahwa sampah umumnya memiliki tampilan visual yang kotor dan 

menjijikkan. Untuk membantu perancangan elemen visual, mood-board 
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visual disusun dengan memberi pendekatan pada warna dan bentuk 

ilustrasi. 

 

Gambar 3.18. Mooboard Ilustrasi Kartu Wilah 

(sumber : Pinterest, Depositphotos) 

Objek sampah dibuat dengan personifikasi sehingga menyentuh 

segi emosional dari pemain agar lebih mudah untuk memperhatikan objek 

sampah pada kartu tersebut. Perancangan personifikasi dibuat berdasarkan 

bentuk sampah sesungguhnya atau berdasarkan persepsi visual. 
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Gambar 3.19. Proses Personifikasi Sampah Organik 

 

Gambar 3.20. Proses Personifikasi Sampah Kertas 
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Gambar 3.21. Proses Personifikasi Sampah Plastik 

Selain membuat personifikasi pada ilustrasi sampah, ilustrasi dari 

latar juga perlu diperhatikan agar dapat membentuk kesatuan dengan 

desain ilustrasi yang telah dibuat. Terdapat empat variasi latar yang telah 

dibuat melalui eksplorasi visual. 

Desain A (pertama) merupakan perancangan yang pertama kali dibuat 

dan ditampilkan kepada pengguna. Meskipun secara visual desain A menarik 

perhatian, namun Desain A beresiko mengakibatkan pengguna untuk teralihkan 

dengan warna dari tanah dan kompleksitas pada desain rumput. 

Kemudian proses perancangan dilanjutkan dengan membuat alternatif pada visual 

B, C, dan D. Desain B dan C menekankan pada warna dari kategori sampah yang 

ditampilkan. Sehingga hanya memanfaatkan satu warna dengan varian pada value 

warna tersebut. Karena penggunaan warna semakin sedikit, pemilihan warna 

menjadi penting agar tidak menghasilkan dull color. 
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Gambar 3.22. Alternatif Ilustrasi Latar Kartu Wilah 

 Eksplorasi pada perancangan D dibuat dengan menekankan pada warna 

kategori sampah, siluet, serta tekstur dari sampah tersebut. Namun warna dari 

personifikasi sampah mudah menjadi dull karena gradasi dari latar kartu. Untuk 

mengimbanginya, perancang menambahkan outline yang dibuat secara stylized 

seperti gambar anak-anak. 

 Ilustrasi B kemudian dipilih sebagai gaya visual yang paling cocok untuk 

digunakan dalam kartu Wilah karena desainnya yang sederhana dan informatif. 

Menekankan pada unsur edukasi namun tetap menampilkan visual yang 

menyenangkan untuk pengguna dan kontras warna yang mudah didapatkan. 
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Gambar 3.23. Ilustrasi Final dari Kartu Wilah 

3. Warna 

Pemilihan warna didominasi dengan warna hijau, biru, dan kuning dengan 

teori warna analogus. Ketiga warna tersebut dipilih berdasarkan warna 

yang umum digunakan untuk mengkategorikan jenis sampah tersebut. 

Untuk warna brand Wilah dipilih menggunakan hue yang terdapat di 

antara warna hijau dan biru, dengan aksen dari warna kuning. 

Pengaplikasian warna diterapkan pada logo dan ilustrasi kartu Wilah 
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Gambar 3.24. Color Swatches Kartu Wilah 

4. Type 

Type yang dipilih merupakan type sans-serif dengan ketebalan teks dalam 

kategori bold atau black. Type Ingat digunakan dalam penerapan logo 

Wilah. Type ini dipilih dengan tujuan untuk menekankan pada rounded 

corner dan menghindari sudut runcing. Ketebalan type pada logo 

didapatkan dengan menerapkan outline dan shading sehingga logo lebih 

menonjol dan menarik perhatian. 

 

Gambar 3.25. Type pada Kartu Wilah 

Type Grobold umumnya digunakan sebagai display text karena 

ketebalan dan bentuk yang menarik perhatian serta sesuai dengan target 

pengguna. Dilengkapi dengan type Riffic Free Bold dan Nexa Bold sebagai 
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body text yang mudah dibaca untuk menampilkan informasi dari kartu 

Wilah. 

5. Layout 

Layout yang digunakan dalam perancangan kartu Wilah dirancang untuk 

mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi edukasi dari kartu 

Wilah. Untuk itu, terdapat beberapa variasi dari layout yang dibentuk. 

 

Gambar 3.26. Variasi Layout pada Kartu Wilah 

Pada awalnya, Wilah menggunakan layout compound grid yang 

dibentuk dari manuscript grid dan baseline grid. Di mana layout tersebut 

menampilkan kategori sampah pada bagian atas kartu, dilanjutkan dengan 

ilustrasi dari kartu, dan nama dari sampah di bawah kartu. Layout tersebut 

memiliki kelemahan secara hierarki karena mengarahkan mata pengguna 

pada ilustrasi di tengah, kemudian nama sampah di bawah, kemudian 

kembali ke kategori sampah di atas kartu. 

Perancangan Gameplay Untuk..., Ryan Sucipto, FSD UMN, 2018



65 

 

 

Gambar 3.27. Perancangan Layout Pertama pada Kartu Wilah 

 

Perancang melakukan eksplorasi visual dan menambahkan icon 

pada layout kartu. Hambatan yang terdapat dalam perancangan layout ini 

adalah untuk mengarahkan mata pengguna pada hierarki informasi yang 

baik, namun tidak mengorbankan keseimbangan/balance dari desain kartu. 

Setelah melakukan eksplorasi, perancang memutuskan untuk mengubah 

ukuran kartu dari ukuran konvensional 8,7x6,2 cm2 menjadi 7,4x6,2 cm2. 

Perubahan ukuran kartu ini menjadi solusi yang mengakomodir hierarki 

informasi dan balance dari desain. 
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