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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Serious game 

Serious game merupakan kiasan yang  kini digunakan sebagai salah satu 

terminologi dalam perancangan game. Serious game pertama kali dipublikasikan 

oleh Clark C. Abt (1970) pada bukunya yang berjudul “Serious games”. Clark 

menerapkan game sebagai sarana pelatihan dan edukasi. Clark merancang 

beberapa permainan komputer seperti T.E.M.P.E.R. yang digunakan oleh pasukan 

militer untuk mempelajari konflik perang dingin pada skala dunia. 

 Clark menyatakan bahwa permainan dapat dimainkan dengan serius 

maupun dengan santai. Namun penting untuk memahami serious game karena  

pada dasarnya serious game dirancang sebagai media edukasi dan bukan untuk 

sarana hiburan. Namun, bukan berarti serious game tidak dapat menghibur. 

 Contoh penerapan dari serious game dalam bidang edukasi adalah pada 

game The Oregon Trail yang dirilis MECC pada tahun 1971. Diawali dengan 

permainan yang hanya menggunakan teks, permainan tersebut menjelaskan 

tentang sejarah pengembaraan Amerika pada 1848. Dengan tujuan untuk 

mencapai Oregon meskipun perjalanan tersebut dipenuhi dengan rintangan. 

Permainan tersebut dipublikasikan oleh Minnesota Educational 

Computing Consortium (MECC) untuk membantu guru di Minnesota 

menggunakan computer sebagai media pembelajaran, Karena permainan The 

Oregon Trail menjadi sangat populer di kalangan pelajar dan guru, pada tahun 

1978 permainan tersebut dirilis kembali dengan tambahan fitur grafis. 
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Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 1985, permainan tersebut dirilis 

secara komersil. Hingga kini permainan tersebut diadaptasi oleh gameloft menjadi 

permainan berbasis iOS di tahun 2011. 

Marczewski (2015) mendefinisikan perbedaan serious game dengan 

terminologi permainan lainnya. Marczewski mengklasifikasikan permainan dalam 

4 kuadran. Kuadran vertikal membedakan permainan yang dirancang dengan 

tujuan atau hanya untuk hiburan. Kuadran horizontal membedakan permainan 

yang dirancang dengan gameplay atau tanpa gameplay. 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi Permainan 

(Marczewski, www.gamified.uk) 
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Berdasarkan klasifikasi Marczewski, dapat disimpulkan bahwa Serious 

games memiliki unsur tujuan (purpose) dan mengandung aturan permainan 

(gameplay). 

 

2.1.1. Gameplay 

Oxland, 2004 pada bukunya yang berjudul Gameplay and Design menyatakan 

bahwa unsur penting dari sebuah permainan adalah gameplay. (Allmer, 2009) 

Gameplay adalah terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan cara pemain 

berinteraksi dengan permainan. Gameplay mendefinisikan cara bagaimana 

memainkan sebuah permainan, peraturan, plot, tujuan, cara memenangkan 

permainan, hingga keseluruhan pengalaman dari pemain. Setiap permainan dapat 

menerapkan gameplay yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

2.1.2. Formal Game Elements 

Fullerton, 2008 mendefinisikan 8 elemen formal yang menjadi prinsip dasar untuk 

membentuk gameplay dalam sebuah permainan. Kombinasi dari elemen formal 

tersebut berupa 

1. Player 

Permainan menyajikan pengalaman yang ditujukan kepada pemain. 

Sehingga pemain yang telah bersedia untuk menerima ajakan untuk 

bermain akan terikat pada peraturan/gameplay dari game tersebut. 

Sehingga pemain dapat melakukan tindakan yang tidak terpikir akan 

pernah dilakukan di luar ranah permainan tersebut. Seperti menembak, 

membunuh, ataupun mengkhianati. 
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Faktor pemain juga mempengaruhi berbagai hal dalam gameplay. 

Misalnya cara mengundang pemain untuk bermain dan terikat dalam 

gameplay. Pada permainan seperti board atau card game, ajakan bermain 

dilakukan dengan ajakan yang berorientasi pada interaksi sosial. Pemain 

mengundang pemain lainnya, undangan diterima dan permainan dimulai. 

Berbeda dengan permainan digital yang dilakukan secara lebih teknis 

berdasarkan prosedur dalam gameplay. 

Selain itu faktor jumlah pemain juga mempengaruhi dari elemen 

tersebut, misalnya struktur dari permainan. Struktur dari permainan untuk 

satu pemain dapat menjadi berbeda dengan struktur yang dimainkan untuk 

dua pemain atau lebih. 

Pemain juga dapat memiliki peran yang bervariasi. Pada taksonomi 

pemain Bartle, terdapat empat ketegori pemain berdasarkan aktivitas 

permainan yang dilakukan. Peran tersebut berupa achievers, explorers, 

socializers, dan killers. 

Selain itu, pola interaksi antar pemain dapat menjadi pertimbangan 

dalam perancangan sebuah permainan. Apakah pemain hanya berinteraksi 

secara individu terhadap permainan, banyak pemain berinteraksi dengan 

permainan, pemain berinteraksi dengan pemain, kompetitif, atau 

kooperatif. 
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Gambar 2.2. Pola Interaksi Pemain 

(Fullerton, 2008) 

 

2. Objectives 

Objective merupakan tujuan yang ingin dicapai pemain dalam sebuah 

permainan. Apa pencapaian yang ingin diperoleh dalam batasan peraturan 

permainan. Untuk menciptakan hal tersebut, objective dirancang secara 

menantang, namun dapat diraih oleh pemain. Objective yang berbeda 

dalam sebuah permainan dapat menentukan kesan dari permainan tersebut. 

Misalnya permainan dengan tujuan untuk menembak pemain lain akan 

memiliki kesan yang berbeda dengan permainan dengan tujuan untuk 

merawat sebuah ladang. 
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 Tujuan tersebut misalnya permainan dengan tujuan untuk 

menangkap lawan seperti catur, mengejar lawan seperti Fox & Geese, 

membalap lawan seperti Parcheesi, menyusun objek permainan seperti 

Tetris, rescue or escape seperti Mario Bros, forbidden act seperti Twister, 

membangun konstruksi seperti SimCity, melakukan eksplorasi seperti 

Zelda, mencari solusi dari permasalahan seperti tic-tac-toe, Outwit seperti 

Trivial Pursuit. 

 Namun pada penerapannya, tujuan dari permainan tersebut dapat 

bergabung dan memberikan kesan yang lebih menarik dalam elemen 

sebuah permainan. 

3. Procedures 

Prosedur merupakan metode permainan seperti aksi apa saja yang dapat 

dilakukan oleh pemain untuk mencapai tujuan dari permainan. Siapa 

melakukan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. 

 Dalam board atau card game, prosedur umumnya dideskripsikan 

pada lembar peraturan yang kemudian diterapkan menjadi aksi oleh 

pemain. Namun dalam permainan digital, prosedur seringkali terintregasi 

dengan kontrol dalam permainan, misalnya pada permainan Mario Bros, di 

mana setiap tombol memiliki fungsi dan prosedur tersendiri seperti untuk 

berjalan, melompat, menembak, dan sebagainya. 

 Karena prosedur umumnya berhubungan dengan batasan dalam 

permainan, seorang desainer harus peka pada batasan tersebut untuk 
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menemukan solusi yang kreatif dan elegan sehingga prosedur tersebut 

dapat dengan mudah melekat pada pikiran pemain. 

4. Rules 

Peraturan mendefinisikan hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat 

dilakukan dalam sebuah permainan. Pada permainan manual, peraturan ini 

umumnya dicantumkan pada buku/lembar peraturan. Sedangkan pada 

permainan digital, peraturan dapat disajikan dalam berbagai metode 

seperti tutorial, batasan program, ataupun dari control pemain. 

 Peraturan dalam permainan juga dapat melengkapi definisi dari 

objek dan konsep yang terdapat dalam permainan. Misalnya pada 

permainan catur, setiap bidak dibentuk berdasarkan objek nyata. Namun 

terdapat konsep abstraksi pada objek tersebut yang masih perlu 

didefinisikan  dalam peraturan permainan. Misalnya peran raja dalam 

permainan catur tidak sepenuhnya dapat didefinisikan berdasarkan 

referensi raja yang sesungguhnya. Untuk itu peraturan dapat membantu 

proses definisi peran pada permainan. Peraturan juga menentukan aksi 

yang dapat dilakukan pemain. Misalnya pada permainan catur, raja tidak 

dapat melangkah kepada posisi yang mengancam skak pada raja tersebut. 

Contoh lainnya dalam permainan sepak bola, dari 11 pemain maka 

aka nada satu pemain yang berperan sebagai penjaga gawang. Penjaga 

gawang tersebut dapat menangkap atau melempar bola dengan tangan, 

sedangkan pemain lainnya hanya boleh menggiring dan menendang bola 

dengan kaki. 
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 Peraturan juga mendefinisikan efek dalam permainan. Misalnya 

saat energy habis, maka dampaknya pemain tidak dapat bergerak sebelum 

energinya kembali terisi. Atau ketika kolom darah pemain habis, maka 

pemain tersebut kalah atau tewas dalam permainan tersebut. 

5. Resources 

Definisi resource pada dunia nyata adalah asset seperti sumber daya alam. 

Sumber tersebut dapat digunakan oleh pemain untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam permainan, juga terdapat berbagai sumber daya yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan. Seperti chip pada poker, uang pada 

monopoli, dan gold pada WarCraft. Mengatur sumber daya permainan dan 

menentukan bagaimana dan kapan pemain dapat memperoleh sumber 

tersebut adalah tugas dari seorang desainer. 

 Contoh dari sumber daya yang terdapat dalam permainan misalnya 

nyawa dari karakter. Pada permainan Mario Bros, pemain akan kehilangan 

satu sumber daya nyawa ketika karakter Mario yang dimainkan 

bersentuhan dengan objek tertentu atau ketika jatuh ke jurang. Namun 

nyawa tersebut dapat diperoleh ketika karakter Mario menyentuh jamur 

hijau yang dapat ditemukan di tempat tertentu. 

 Sumber daya lainnya adalah unit  atau bidak. Misalnya pada 

permainan catur atau reversi. Pemain memiliki sejumlah unit yang menjadi 

variable strategi dalam permainan tersebut. Darah pada permainan RPG, 

mata uang pada permainan yang melibatkan jual beli, jumlah aksi pada 

permainan turn-based, power-ups seperti jamur pada permainan Mario 
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Bros yang dapat meningkatkan kemampuan dari karakter, objek pada 

inventori seperti potion, special terrain seperti double atau triple letter 

score pada Scrabble, waktu seperti kompetisi olahraga yang dibatasi oleh 

waktu. 

6. Conflict 

Konflik merupakan unsur yang dirancang sebagai rintangan oleh pemain 

dalam mencapai tujuannya. Perancangan peraturan, prosedur, dan berbagai 

situasi merupakan salah satu konflik dalam permainan. Perancangan 

konflik memberikan tantangan kepada pemain untuk mengasah kreativitas 

pemain dalam mencapai tujuan dari permainan. 

 Contoh dari konflik adalah rintangan pada permainan balap mobil  

atau papan pinball. Selain itu adanya pemain lain yang menjadi lawan juga 

dapat menjadi konflik bagi pemain. Karena kedua pemain berusaha untuk 

mencapai tujuan dari pemain dalam batasan peraturan. Dilema dapat 

menjadi konflik yang dialami pemain saat mengambil sebuah keputusan. 

Umumnya konflik ini terjadi pada permainan yang berbasis cerita (story-

driven)  

7. Boundaries 

Batasan adalah hal yang membedakan area di mana permainan 

berlangsung dengan area di mana permainan tidak berlangsung. Misalnya 

pada lapangan tennis. Pemain berada dalam permainan saat berada dalam 

batasan lapangan tersebut. Sedangkan individu di luar batasan lapangan 

berperan sebagai penonton (spectator). Pemain dalam lapangan terikat 

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



16 

 

dengan peraturan permainan yang berlaku, namun individu di luar 

lapangan tidak terikat dengan peraturan permainan. 

8. Outcome 

Hasil dari permainan harus mengandung unsur ketidakpastian untuk 

menghadirkan perhatian dari pemain. Contohnya dengan adanya sistem 

pemenang dalam suatu permainan. Di mana pemenang tersebut tidak 

selalu dapat ditentukan pada awal permainan. Misalnya pada permainan 

catur di mana tidak diketahui apakah bidak putih atau hitam yang akan 

memenangkan permainan. Pola interaksi dari pemain menjadi aspek yang 

menentukan hasil dari permainan tersebut. 

Dengan memahami dan mengkombinasikan delapan elemen formal tersebut 

memungkinkan desainer untuk merancang gameplay dalam sebuah permainan.  

2.1.3. Dramatic Elements 

Dramatic element merupakan elemen yang membangun ikatan emosional antara 

pemain dengan pengalaman yang diperoleh dalam permainan. Umumnya elemen 

dramatis bersinggungan atau tergabung dalam formal element. Terkadang 

dramatic element dibuat begitu imersif, misalnya dengan menentukan tindakan 

apa yang akan dilakukan oleh karakter dalam permainan dengan 

mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi, atau ketika pemain menyaksikan 

cerita yang membentuk personality dari karakter dalam permainan tersebut 

(Fullerton, 2008).  
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Contoh sederhana dari dramatic element adalah rasa bahagia yang 

diperoleh oleh pemain ketika berhasil menyelesaikan satu tantangan dalam 

permainan tersebut. Berdasarkan rasa bahagia tersebut, seorang psikolog Mihaly 

Csikszentmihalyi mendefinisikan tentang relasi antara kemampuan pemain yang 

meningkat dengan bobot tantangan yang disajikan. Ketika bobot tantangan 

melampaui kemampuan pemain, maka akan menciptakan rasa frustasi. Namun 

ketika kemampuan pemain melampai bobot permainan, maka akan menciptakan 

kebosanan. 

Terdapat beberapa elemen yang dapat membantu untuk menjaga relasi 

antara kemampuan pemain dan bobot tantangan: 

1. Tantangan yang melibatkan keterampilan, menurut Csikszentmihalyi, 

tujuan dari permainan tidak dapat diperoleh tanpa penerapan dari 

keterampilan. Keterapilan tersebut bisa saja melibatkan keterampilan fisik, 

mental, social, dan lainnya. Ketika seseorang tidak memiliki keterampilan 

tersebut, hal tersebut akan menjadi berat dan menyebalkan. Tetapi ketika 

seseorang sangat menguasai keterampilan tersebut, seseorang tersebut 

dapat dengan mudah memperoleh tujuan dari permainan. Sehingga 

permainan menjadi kurang menantang. 

2. Aktivitas yang menyatu dengan kesadaran 

Ketika pemain menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tantangan dalam permainan, kesadaran dari permain 

menjadi menyatu dengan aktivitas tersebut. Sehingga pemain melakukan 

aktivitas secara spontan di alam bawah sadar. 
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3. Tujuan yang jelas dan timbal balik 

Dalam merancang permainan, tujuan dari permainan perlu ditampilkan 

secara jelas kepada pemain. Sehingga pemain mengetahui dengan baik hal 

apa yang dicapai. Pemain juga perlu mengetahui apakah yang dilakukan 

tersebut benar atau salah melalui apresiasi atau penalti. Sama halnya 

dengan pemusik yang memainkan instrumen dengan tujuan untuk 

menghasilkan satu nada. Pemusik tersebut juga mengetahui apakah nada 

yang dihasilkan sudah benar atau fals. 

4. Konsentrasi pada tantangan yang dihadapi 

Csikszentmihalyi memberikan contoh layaknya seorang pemusik 

diharapkan untuk berkonsentrasi pada instrument yang dimainkan. Ketika 

pemusik memikirkan hal yang tidak relevan dengan musik, misalnya 

tentang kesehatan atau keuangan, maka hal tersebut dapat meningkatkan 

kemungkinkan pemusik tersebut melakukan kesalahan. 

Dalam perancangan gameplay, hal tersebut dibangun melalui relevansi 

antara konten maupun suasana yang dibangun dalam permainan. 

5. The Paradox of Control 

Pemain dapat merasakan kesenangan ketika merasa menguasai situasi 

yang sulit. Namun rasa senang tersebut muncul karena terdapat rasa bahwa 

pemain tersebut sewaktu-waktu dapat kehilangan control atas situasi 

tersebut. Sehingga menjadi penting untuk membangun rasa ketidakpastian 

dalam pikiran pemain tersebut ketika dalam sebuah permainan. 
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6. The loss of self-consciousness 

Ketika pemain begitu menikmati aktivitas permainan dengan tujuan yang 

jelas, peraturan yang stabil, dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan 

pemain tersebut, pemain dapat merasa begitu terikat dengan permainan 

tersebut. Hal ini mneyebabkan pemain merasa dirinya menjadi bagian 

dalam permainan tersebut 

7. Transformasi dari Waktu 

Relasi antara kesulitan permainan dengan kemampuan permainan dapat 

mempengaruhi kesan akan transformasi dari waktu. Ketika pemain begitu 

menikmati hal yang dimainkannya, pemain akan merasakan waktu 

berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, ketika pemain berusaha begitu keras 

untuk menyelesaikan sebuah tantangan, pemain akan merasa bahwa waktu 

menjadi lebih lama dari biasanya. 

8. Pengalaman menjadi tujuan 

Ketika dramatic element tersebut terpenuhi, pemain semakin menikmati 

segala hal dalam permainan. Sehingga pemain dapat menikmati segala 

pengalaman dalam permainan tersebut. 

2.1.4. Dynamic Elements 

Perancangan permainan melibatkan keterlibatan dari pengguna atau pemain. 

Setiap pemain memiliki karakteristik dan psikologis yang beragam, seperti yang 

dinyatakan dalam taksonomi pemain Bartle. Oleh karena itu, alur permainan dapat 

berlangsung secara dinamis. Khususnya apabila pemain menyertakan kepentingan 

pribadinya dalam sebuah permainan.  
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 Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memastikan permainan tetap 

dapat berlangsung dalam kondisi dinamis tersebut, adalah dengan membangun 

dynamic system. Salah satu metode untuk merancang dynamic system yang baik 

adalah dengan mendeskontruksi sebuah permainan (Fulerton, 2008). 

Misalnya ketika memainkan permainan Monopoli, apa yang terjadi ketika 

pemain tidak mengambil gaji ketika menyelesaikan satu putaran dan melewati 

garis start. Apakah permainan masih dapat dilakukan? Bagaimana jika seluruh 

kartu dengan efek positif dihilangkan dalam permainan? Lakukan hal tersebut 

hingga permainan tersebut tidak lagi dapat dimainkan. Kemudian lakukan analisa, 

hal apa yang menyebabkan permainan tersebut tidak dapat lagi dimainkan. 

2.2. Tabletop Game 

Tabletop dalam Oxford merujuk kepada bagian permukaan pada meja. Dengan 

menambahkan kata game, merujuk kepada permainan yang dimainkan di atas 

permukaan meja. Kata tabletop game ini muncul untuk memberikan perbedaan 

dengan video game yang umumnya dimainkan melalui gawai atau perangkat 

konsol (Manikmaya, 2014). 

Tabletop game memiliki berbagai kategori yang dibagi berdasarkan wujud 

fisik dari permainan tersebut:  

1. Board game merujuk kepada permainan yang dimainkan dengan media 

sebuah papan. Umumnya di atas papan tersebut tersedia berbagai elemen 

pelengkap seperti miniatur dan bidak. Contoh dari permainan board game 

ini adalah permainan catur, monopoli, ludo. 
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2. Card game merujuk kepada permainan yang dimainkan menggunakan 

media kartu. Permanan card game memanfaatkan representasi dari konten 

yang digambarkan dalam kartu tersebut. Sehingga meskipun secara fisik 

kartu yang dimainkan memiliki wujud yang sama, namun bisa saja kartu 

tersebut merepresentasikan hal yang berbeda. Permainan kartu cenderung 

lebih variatif, memiliki mobilitas, dan biaya pembuatannya lebih murah. 

Contoh dari card game adalah kartu remi.  

2.2.1. Card Game 

Menurut Whiter, 2011 pada buku The Ultimate Book of Games, terdapat berbagai 

terminologi dalam permainan kartu: 

1. Rank: merupakan tingkatan atau representasi pada kartu. Misalnya 1, 2, 3, 

4, dst. 

 

Gambar 2.3. Rank dalam Permainan Kartu 

(sumber : wsop.com) 

2. Suits: merupakan tingkatan yang mengkategorikan sebuah kartu. Misalnya 

wajik, keriting, hati, sekop. 

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



22 

 

3. Trump Card: merupakan kartu yang menjadi dominasi dari segala kartu 

yang ada dalam permainan. Takhluk pada trump card. 

4. Wild Card: merupakan kartu yang mampu merepresentasikan kartu apapun 

yang dipilih oleh pengguna. 

5. Trick: kartu yang memiliki efek dan strategi yang mampu mengubah alur 

permainan. 

 

Gambar 2.4. Wild Card dan Trick Card dalam Permainan Kartu Uno 

(sumber : https://www.unorules.com/) 

6. Discard: Metode untuk membuang atau mengganti kartu yang dimainkan. 

Dapat berhubungan dengan sistem permainan, ataupun berhubungan dengan 

efek dari trick card. 

7. Tableau: mengambil kartu dari deck. Digunakan untuk mengumpulkan 

kembali kartu yang dapat dimainkan. 

2.3. Elemen visual 

Untuk menciptakan unsur edukasi yang mampu melekat pada pengguna, kartu 

Wilah memerlukan elemen visual. Elemen visual adalah  unsur yang membantu 

pengguna untuk mengindentifikasi, membedakan, dan   merasakan kehadiran  dari  

produk rancangan seorang desainer  (Landa, 2011). 
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Tujuan perancangan elemen visual adalah memberikan perancangan yang 

dapat dikenal, diingat, dibedakan, bertahan lama, serta fleksibel. Oleh karena itu 

elemen visual yang tepat  menjadi penting. Yaitu dengan menentukan elemen 

visual pada logo,  warna, ilustrasi, layout, hingga type kartu Wilah. 

2.3.1. Logo 

Salah satu elemen visual adalah logo. Logo akan  diaplikasikan  berdampingan 

dengan segala elemen visual lainya. (Landa, 2011). Pengguna dapat mengenali 

brand dari sebuah produk dengan melihat pada logo yang ditampilkan. Logo 

dikategorikan menjadi logotype, lettermark, symbol, pictorial symbol, abstract 

symbol, nonpresentational, character icon, combination mark, emblem.  

2.3.2. Warna 

Warna merupakan elemen yang berpengaruh pada titik fokus pada visual yang 

ingin ditonjolkan. Selain itu warna juga digunakan secara simbolik, dapat 

berasosiasi dengan emosi maupun konten kultural. Selain itu tentunya warna 

mempengaruhi asosiasi pada karakteristik brand. 

Warna juga digunakan pada aktivitas pemilahan sampah. Tempat sampah 

dikategorikan berdasarkan warna. Misalnya warna hijau berasosiasi dengan 

sampah organik, sedangkan warna merah berasosiasi dengan sampah berbahaya. 

Untuk itu pemilihan warna pada kategori sampah tersebut akan didominasi 

dengan nuansa warna tersebut. 
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2.3.3. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan gambaran visual yang dikombinasikan dengan ekspresi 

personal. Ilustrasi visual menangkap imajinasi, dan menyajikan hal tersebut 

kepada audiens yang melihat ilustrasi tersebut (Zeegen, 2005). Penerapan ilustrasi 

juga diperoleh sejak usia anak-anak melalui buku ilustrasi. 

Secara umum ilustrasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ilustrasi stylized dan 

ilustrasi realis. Semakin ilustrasi tersebut menyerupai wujud nyatanya, ilustrasi 

tersebut semakin tergolong realis. Sebaliknya, ketika ilustrasi semakin menjauh 

dari wujud nyatanya, maka ilustrasi tersebut semakin tergolong stylized. 

1. Ilustrasi stylized 

Merupakan ilustrasi yang menyerupai kartun, fantasi, personifikasi, atau 

karikatur. Karena ilustrasi stylized tidak mempertahankan wujud nyata dari 

objek aslinya, ilustrasi stylized dapat menakankan pada hal yang 

memperkuat emosi/peran dari ilustrasi tersebut tanpa harus mengikuti 

hukum alam (Cissel, 2013). Hal ini memungkinkan penerapan 

personifikasi pada objek seperti benda, hewan, maupun tumbuhan. 

2. Ilustrasi realis 

Merupakan gaya visual yang meyerupai objek nyatanya. Ilustrasi yang 

realis menghasilkan kesan yang nyata, mudah dipercaya, dan imersif bagi 

audiens (Cissel, 2013). Contohnya pada proporsi antara ilustrasi dengan 

objek aslinya, bentuk, warna, hingga kesan yang disampaikan. 
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Gambar 2.5. Perbedaan Iustrasi Realis dan Stylized 

(sumber : tsangcl.com) 

Dalam perancangan ilustrasi, illustrator dapat memulai dengan 

membuat mood-board. Mood-board yang dirancang memungkinkan untuk 

mewakili warna, bentuk, tone, dan tekstur yang digunakan dalam ilustrasi 

(Zeegen, 2005). Mood-board dapat berperan sebagai referensi dan 

panduan bagi illustrator untuk membuat sebuah ilustrasi. 

2.3.4. Layout 

Layout merupakan tata letak yang digunakan dalam sebuah desain. Layout 

memungkinkan untuk disajikan dengan berbagai variasi, sehingga grid digunakan 

untuk menjaga konsistensi dalam desain layout tersebut (Graver & Jura, 2012). 

Terdapat berbagai struktur dasar dalam layout yang dapat digunakan yaitu 

1. Single-column/manuscript grids yang merupakan struktur paling sederhana 

dalam grid. Yaitu dengan memanfaatkan satu kolom tanpa pembatas pada 

konten di dalam kolom tersebut 
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2. Multicolumn grids, digunakan ketika konten yang disajikan memiliki variasi 

yang beragam. Multicolumn grid dapat menjadi metode yang tepat untuk 

mengorganisir variasi dari konten tersebut. 

3. Modular grids umumnya digunakan ketika layout membutuhkan Batasan 

antara kolom dan baris. Sehingga memungkinkan untuk memunculkan area 

spasial dalam bentuk horisontal maupun vertikal. 

4. Hierarchial grids digunakan dalam perancangan visual spesifik yang 

mengandung konten informasi yang tidak umum. Struktur hierarkial memberi 

penekanan pada objek tertentu yang ingin ditampilkan 

5. Baseline grid memanfaatkan konsistensi dari elemen teks yang menciptakan 

rangkaian barisan berdasarkan ukuran teks yang digunakan 

6. Compound grid dibentuk dengan menggabungkan berbagai struktur grid 

menjadi satu kesatuan, namun tetap mempertahankan area margin dari grid 

tersebut. 

2.3.5. Type 

Type adalah perancangan huruf dalam ruang 2 dimensi yang dapat diadaptasi 

dalam media cetak maupun digital (Landa, 2011). Terdapat dua macam 

penggunaan type berdasarkan ukuran dari point, yaitu sebagai display type dan 

sebagai text type/body copy. 

Umumnya display type memiliki ukuran point yang lebih besar karena 

digunakan sebagai judul, atau informasi yang ditonjolkan dalam desain. Namun 

untuk text type umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil karena menjadi 

elemen tulisan yang menjadi informasi bagi pembaca.
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