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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir/Skripsi 

Dalam pembuatan sebuah game, menyampaikan cerita seringkali dianggap 

sebagai hal yang kurang perlu diperhatikan. Untuk mendapatkan data mengenai 

bagaimana merancang storytelling dalam game adaptasi cerita rakyat ini, penulis 

mengumpulkan data melalui metode wawancara dan studi existing.  

3.2. Metodologi Penelitian  

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

3.2.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara terhadap tiga pihak. Narasumber pertama sebagai 

pihak yang pernah mengadaptasi cerita rakyat melalui media lain. Narasumber 

kedua adalah orang yang berpengalaman dalam merilis dan membuat visual novel. 

Sementara narasumber ketiga adalah seorang psikolog. Wawancara dengan 

psikolog dianggap perlu untuk mengetahui kebutuhan kognitif cerita terhadap 

target audiens. Wawancara pertama dan kedua dilakukan dengan cara 

mengirimkan e-mail sementara wawancara ketiga dilakukan secara langsung 

Narasumber pertama kami adalah Fritz Malindo Wijaya. Ia adalah 

alumni Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara yang 

mengadaptasikan cerita rakyat Timun Mas melalui film animasi untuk memenuhi 

tugas akhirnya. Animasi tersebut diperhitungkan dalam berbagai nominasi festival 

film dan mendapatkan penghargaan. Pertanyaan yang kami tanyakan berhubungan 
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dengan perkembangan adaptasi cerita rakyat dan perkembangannya di Indonesia. 

Dalam wawancara ini, kami mengajukan enam pertanyaan. 

Jawaban yang ia berikan memberikan informasi bahwa adaptasi cerita 

rakyat di negara Indonesia jumlahnya cukup menurun dan bila dibandingkan 

dengan adaptasi yang dilakukan oleh luar negeri sangat jauh perbedaannya baik 

dalam segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, adaptasi di dalam negeri kurang 

berhasil dikarenakan mereka cenderung hanya mencantumkan nama-nama tokoh 

dalam cerita rakyat tersebut tanpa memberikan mereka sifat aslinya. 

Pembuatan adaptasi itu sendiri menurutnya harus dimulai dengan 

mencari referensi dan persamaan berbagai macam versi dari cerita rakyat tersebut. 

Kemudian, barulah mencari referensi filosofi dari dongeng yang sudah ada dan 

menyamakannya dengan cerita rakyat yang dipilih. Target audiens juga cukup 

penting untuk mengetahui batasan dalam hasil adaptasi tersebut.  

Ia juga menjelaskan alasan mengapa ia mengangkat cerita Timun Mas 

sebagai cerita yang ia adaptasikan jadi film animasi, yaitu bagaimana tokoh 

Timun Mas sebagai perempuan berhasil mengalahkan rintangan berat tanpa 

bantuan pria. Hal ini sangat unik dan modern menurutnya, sebuah pencampuran 

antara cerita klasik dan modern.  

Ia mengakhirinya dengan memberikan jawaban positif mengenai apakah 

visual novel dapat digunakan sebagai media pencerita yang baik untuk cerita 

rakyat. Tetapi ia juga menyarankan untuk berhati-hati saat memberikan pilihan 

dan multiple ending agar filosofinya tetap sesuai dengan cerita rakyat aslinya. 
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Kesimpulannya dari wawancara tersebut adalah, banyak anak muda di 

Indonesia yang kurang mengenal banyak cerita rakyat bahkan yang terkenal 

sekalipun. Kalaupun ada yang berusaha mengadaptasi cerita rakyat, mereka masih 

kurang dalam segi jumlah maupun kualitas dan cenderung hanya memanfaatkan 

nama saja. Mengadaptasikannya melalui visual novel juga terdengar menarik 

biarpun harus berhati-hati saat melakukannya dikarenakan resiko kehilangan nilai 

dan filosofi utamanya saat dijadikan cerita dalam media tersebut.  

Gambar 3.1 Screenshot Jawaban dari Fritz Malindo Wijaya 

Narasumber kedua kami adalah Rudy Rachman I. dari Vifth Floor. 

Beliau adalah CEO Vifth Floor, sebuah perusahaan Indie dari Indonesia yang 

pernah merilis visual novel berjudul Just Desserts yang sekarang telah dijual di 

Steam secara internasional. Dalam wawancara ini, kami mengajukan tujuh 

pertanyaan. 
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Jawaban yang beliau berikan mengenai perkembangan visual novel di 

Indonesia bersifat positif. Beliau mengatakan, bahwa jumlah orang yang membuat 

visual novel semakin meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini mungkin 

dikarenakan biayanya yang tidak terlalu banyak serta tidak memerlukan waktu 

yang lama jika mempunyai persiapan yang benar. Menurutnya pula, visual novel 

adalah sarana pencerita yang baik dikarenakan adanya tambahan visual dan audio 

yang tidak ada di novel atau media cetak lainnya. 

Visual novel sendiri juga masih diperhitungkan sebagai media pencerita 

dan menurutnya, banyak yang mencoba melakukan adaptasi cerita rakyat melalui 

media visual novel. Pengadaptasian ini menurutnya tidak ada masalah selama 

target pembacanya tepat dan mereka dapat mengaksesnya dengan mudah. 

Kesimpulannya adalah, perkembangan visual novel yang semakin pesat 

memungkinkan cara ini sebagai cara baru yang cukup efektif untuk mengenalkan 

cerita rakyat kepada masyarakat. 

 

Gambar 3.2 Screenshot Email yang Dikirim Sebagai Jawaban 
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Untuk narasumber ketiga, penulis menemuinya secara langsung di ruang 

207 gedung C Universitas Multimedia Nusantara. Narasumber ketiga penulis 

adalah Leonarda Anggia M. Psi., Psikolog Beliau adalah psikolog pendidikan dari 

Universitas Multimedia Nusantara. Kami merekam wawancara kami dengan 

beliau. 

Jawaban yang diberikan beliau berupa bagaimana usia dari target audiens 

yang kami pilih merupakan usia dimana pra-remaja dan remaja mulai mencari jati 

diri sehingga dibutuhkan contoh ideal seperti superhero untuk diteladani. Ia 

menyetujui bahwa Candra Kirana dapat menjadi contoh superhero ini sekaligus 

juga dapat mengenalkan cerita rakyat kepada target audiens. Beliau memperingati 

untuk mengurangi bagian kekerasan ataupun adegan yang dapat menimbulkan 

efek negatif seperti bunuh diri yang ada di cerita aslinya. 

Tidak lupa juga, ia memberikan penulis saran untuk menambahkan 

peringatan berupa bimbingan orang tua supaya target audiens yang 

memainkannya tidak langsung menirukan apa yang ada di dalam visual novel 

tersebut secara mentah-mentah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Wawancara dengan Ahli Psikologi 
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3.3. Panji Semirang 

Panji Semirang adalah cerita rakyat yang berasal dari Kediri. Selayaknya hikayat 

Panji lainnya, cerita ini juga mengisahkan mengenai perjalanan Panji Inu 

Kertapatih hingga ia bertemu kembali dengan Candrakirana. Dalam cerita Panji 

Semirang yang ditulis Sastrawinata (2008), Candrakirana menyamar menjadi 

Panji Semirang dan mendirikan kerajaannya sendiri setelah ia pergi dari Daha. 

Sementara Panji Inu Kertapatih yang tidak mengetahui kepergian Candrakirana 

sedang berjalan menuju Daha untuk menikahi tunangannya. Keduanya bertemu di 

kerajaan Panji Semirang di perbatasan antara kerjaan Daha dan Kahuripan. Dari 

pertemuan inilah, Inu Kertapatih mulai curiga bahwa Panji Semirang adalah 

wanita dan merupakan samaran Candrakirana setelah ia mengetahui akan 

kepergian tunangannya tersebut dari Daha. 

Latar belakang tempat dan waktu dari cerita ini adalah daerah Jawa 

Timur dan setelah kerajaan Kediri dipisah menjadi dua kerajaan yaitu Jenggala 

dan Kediri itu sendiri. Ini didapat dari nama tempat yang ditulis oleh Sastrawinata 

dalam bukunya sebagai latar tempat dari cerita Panji Semirang. Sementara tahun 

spesifiknya dapat dilihat dalam jurnal yang ditulis oleh Maulana (2015). Ia 

menulis bahwa kisah ini berlatar tempat Daha dan Kahuripan, dimana keduanya 

adalah ibukota dua kerajaan yang dipisahkan Airlangga sebagai upaya untuk 

mendamaikan pangeran yang saling berebutan tahta. Pada masa itulah, kisah 

hidup Panji Semirang dianggap terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Danandjaja 

sebelumnya, bahwa legenda perseorangan menceritakan kisah hidup seorang 

tokoh dan menganggap tokoh tersebut benar-benar mengalaminya pada masa itu. 
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Cerita Panji Semirang ini sendiri termasuk dalam kategori ini karena 

menceritakan kisah Panji Semirang dalam perjalanannya hingga ia bertemu 

kembali dengan Inu Kertapatih.  

Cerita Panji Semirang memiliki beberapa variasi, tetapi bagian yang 

konstan dari cerita ini adalah bagaimana Candrakirana menyamar menjadi pria 

dan mendirikan kerajaannya sendiri. Dalam buku Fang (2013) yang mendaftarkan 

seluruh hikayat Panji yang diakui secara resmi, hikayat Panji Semirang adalah 

satu-satunya kisah yang menceritakan bagaimana Candrakirana menyamar 

menjadi pria dan melakukan perjuangan selayaknya seorang pria dalam 

membangun kerajaannya (hlm. 113-139). Ini membuat karakter Candrakirana 

sebagai perempuan tidak lagi hanya bergantung kepada seorang pangeran yang 

akan menolongnya, tetapi membuatnya menjadi tokoh yang kuat dan bisa berdiri 

sendiri. Keunikan inilah yang membuat cerita Panji Semirang ini menjadi cerita 

yang menarik untuk diceritakan bahkan di jaman modern seperti sekarang ini. 

Selain keunikan tersebut, terdapat juga nilai moral dari kisah Panji 

Semirang ini. Nilai ini ditunjukkan dari cara Candra Kirana membangun 

kerajaannya dari nol, berlatih supaya ia bisa bertarung selayaknya laki-laki, 

bahkan mematuhi saran dari Gandasari. Ini ia lakukan setelah ia tahu bahwa ia 

tidak bisa mengaku begitu saja mengenai identitasnya kepada Inu Kertapatih 

untuk menyelesaikan masalahnya. Nilai semangat inilah yang penulis bawa ke 

dalam cerita hasil adaptasi. Bagaimana Panji Semirang melakukan apapun dengan 

gigih untuk menyelamatkan ayahnya. Biarpun terkadang apa yang dilakukannya 

ini bertentangan dengan sifat dasarnya sebagai putri dan menuntutnya untuk 

Perancangan Storytelling Dalam..., Stefanie Maria, FSD UMN, 2018



39 

 

melakukan hal yang jarang dilakukan oleh wanita, ia tetap berusaha sekerasnya 

demi ayahnya. Semangat dan kegigihan inilah yang patut dicontoh dan bisa 

menjadi teladan bagi target audiens. 

3.4. Studi Existing 

Penulis memainkan beberapa game untuk mendapatkan referensi mengenai visual 

novel, storytelling dalam game, dan bagaimana contoh hasil game adaptasi. 

3.4.1. Game Hasil Adaptasi 

Berikut adalah dua game hasil adaptasi dari dongeng 

Judul Into The Dark Woods Cinderella’s Spark 

Developer Agali Inc. DazzleBerryGames 

Released Date 17 Juni 2016 6 Maret 2017 

Genre Simulation, books, adventure Mystery 

Hasil adaptasi 

dari… 

Snow White and the Seven 

Dwarves 

Cinderella 

Type of Game Point & Click Visual Novel 
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Kelebihan Menceritakan cerita yang sama 

tetapi dilihat dari sudut pandang 

yang belum pernah diceritakan 

sebelumnya sehingga 

memberikan cerita yang unik 

dan baru.  

Tokoh yang awalnya adalah 

deuterogonis kini muncul 

sebagai antagonis yang tidak 

terprediksi menimbulkan faktor 

kejutan 

Menceritakan hal yang sama 

dengan tokoh yang biasanya 

ada di belakang sebagai 

pemeran antagonis menjadi 

protagonis, biarpun ini semua 

tergantung bagaimana 

pemain mempersepsinya. 

Memberikan ending baru 

selain Cinderella dan 

pangeran menikah dan hidup 

bahagia selamanya. Ending 

ini justru memberikan kesan 

kepada pemain bahwa ada 

hal buruk di balik semuanya 

ini 

Kekurangan Genre cerita menjadi cukup dark 

sehingga mempersempit 

kemungkinan siapa saja yang 

boleh memainkannya. 

Perlu mengubah background 

story dari beberapa tokoh 

untuk membuat cerita ini, 

menghilangkan sifat-sifat 

tertentu dari semua karakter 
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How it Looks  

Gambar 3.4“Into the Dark Woods” 

(Sumber: 

http://media.148apps.com/screensh

ots/1115042030/us-ipad-1-into-the-

dark-woods-story-of-snow-white-

and-pitiful-7-dwarves.jpeg, diakses 

tanggal 20 September 2016)  

 

 

 

Gambar 3.5 Main Menu dari 

“Cinderella’s Spark” 

(Sumber: “Cinderella’s Spark”, 

DazzleBerryGames, 2017) 

Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Game Adaptasi 

 

3.4.2. Metode Storytelling dalam Game 

Berikut adalah dua game dengan metode penyampaian cerita yang berbeda 

Judul The House 2 Heavy Rain 

Developer Sinthai Studio Quantic Dream 

Release Date 2010 3 Februari 2010 

Genre Horror, Point & Click, Flash 

Game 

Interactive movie, action-

adventure game 

Sinopsis Seseorang memasuki sebuah 

rumah yang diduga dikutuk 

untuk menemukan apa 

sebenarnya yang 

Seorang anak yang tinggal satu-

satunya diculik oleh pembunuh 

yang disebut sebagai origami 

killer. Ayah dari anak ini harus 
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menghantuinya mengikuti permintaan sang 

pembunuh jika ingin anaknya 

selamat 

Gameplay Point and Click: 

Pemain dapat memeriksa 

tempat yang disediakan oleh 

game. Jika pemain meng-klik 

tempat tertentu akan muncul 

reaksi seperti mati lampu, 

darah yang menetes, dan 

sebagainya. 

QTE: Quick Time Event 

Pemain diminta untuk 

mengikuti instruksi yang ada di 

layar untuk menyelesaikan aksi 

tertentu atau memilih dialog 

tertentu. Terkadang aksi dibatasi 

waktu. 

Jenis cerita Traditional Story Multiple-Ending Story 

Kelebihan Dengan tidak langsung 

melanjutkan cerita saat pemain 

meng-klik tempat tertentu dan 

hanya melanjutkannya setelah 

di-klik berkali-kali 

membuatnya cocok dengan 

genre horror, menangkap 

basah pemain saat sudah 

terbiasa dengan reaksi yang 

sama. 

 

QTE menuntut pemain untuk 

memperhatikan layar permainan 

dengan seksama sehingga secara 

tidak langsung juga 

memperhatikan kejadian yang 

terjadi di layar serta ceritanya. 

 

QTE juga membuat pemain 

merasa dapat mempengaruhi  

apa yang terjadi di dalam game 

dan alur cerita. 
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Tidak hanya tulisan dari surat, 

tetapi tulisan di dinding, bercak 

darah, maupun bayangan, 

semuanya ikut andil dalam 

memberikan cerita tragis dari 

keluarga di rumah ini. 

Jika salah satu tokoh mati, alur 

cerita akan berubah dengan 

memperhitungkan siapa yang 

masih hidup. 

Kekurangan Tidak ada indikasi dimana 

pemain harus meng-klik 

berulang-ulang sehingga 

menimbulkan rasa frustrasi 

untuk melanjutkan cerita. 

QTE memerlukan ketrampilan 

dalam memainkan konsol 

sehingga untuk pemain yang 

tidak terbiasa akan mengalami 

kesulitan mendapatkan ending 

yang bagus. 

Endings 1 17 

Looks 

 

Gambar 3.6 Halaman Depan “The 

House 2” 

(Sumber: “The House 2”, Sinthai, 

2010) 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Menu Utama Heavy 

Rain  

(Sumber: 

http://www.mobygames.com/imag

es/shots/l/642988-heavy-rain-

chronicle-one-the-taxidermist- 

playstation-3-screenshot.jpg, 2013) 

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Metode Penyampaian Cerita 
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3.5. Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner dengan tujuan untuk menentukan gaya tulisan 

yang lebih disukai oleh target audiens saat mereka membaca teks di dalam game. 

Kuesioner diberikan melalui media sosial Line kepada siswa/i berumur 14-18 

tahun ke atas yang berdomisili di kota besar seperti Jakarta dan Tangerang. 

Siswa/i sampel berasal dari beberapa sekolah, beberapa di antaranya adalah 

Tarakanita II dan SMAK Penabur Bintaro Jaya.  

Berikut adalah pertanyaan yang diberikan penulis kepada sampel: 

1. Apakah anda suka bermain game? 

2. Game berbahasa Indonesia apa yang pernah kalian mainkan? 

3. Saat membaca teks dalam game, kalian lebih memilih... 

4. Bagaimana saat membaca visual novel? Kalian lebih memilih... 

Kuesioner diberikan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan diperiksa 

jawabannya pada tanggal 23 Oktober 2017. Total responden dari kuesioner 

tersebut berjumlah 72 orang. Berdasarkan hasil kuesioner, banyak dari responden 

yang merasa bahwa gaya tulisan dalam game haruslah simpel dan mudah 

dimengerti saat dibaca oleh pemain. Kebanyakan dari game yang ditulis oleh 

sampel adalah game yang menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, 

sesuai dengan gaya tulisan apa yang mereka pilih. 
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Gambar 3.8 Hasil Kuesioner 
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3.6. Observasi 

Untuk mendapatkan data mengenai bagaimana target audiens bertukar pikiran 

sehari-hari di lingkungan pertemanan mereka, penulis memasuki ruang lingkup 

pertemanan mereka baik secara langsung dengan temannya maupun dengan 

mengamati bagaimana mereka bertutur kata dalam media sosial.  

Observasi dilakukan pada hari Sabtu 12 November 2017 dan Minggu 13 

November 2017 untuk yang bertukar pikiran secara langsung. Terdapat sekitar 9 

orang yang penulis amati, di antaranya adalah murid dari sekolah Tarakanita di 

Jakarta Selatan, SMK Putra Jaya, dan SMAK Penabur Bintaro Jaya. Dari 9 orang 

ini, penulis mendapati sekitar 7 orang yang menyukai sebuah game yang sama 

dan terkadang bekerja sama untuk memainkan game ini. Sementara pengamatan 

melalui media sosial, penulis dapati dari kelompok kecil yang mereka buat 

bersama dengan mentor mereka dari rumah ibadah dimana mereka saling 

memberikan pendapat dan bahan sharing.  

Hasil yang didapat oleh penulis setelah menemui mereka secara langsung 

maupun mengamati melalui media sosial adalah bagaimana mereka memilih kosa 

kata yang mudah dimengerti dan dipakai serta singkat dan kadang, hanya 

terdengar ‘keren’. Saat penulis mulai berbicara dengan kosa kata yang cukup 

rumit dan jarang digunakan, banyak dari target audiens yang mengerutkan dahi 

dan meminta penulis untuk menjelaskan arti dari kata tersebut. Tidak jarang pula, 

saat penulis berada di antara mereka dan seseorang dalam kelompok tersebut 

sedang bercerita, beberapa dari target audiens memotong dan mencetuskan 

pendapat sebelum pembicaraan selesai. Dari hasil ini, dapat dibilang bahwa target 

Perancangan Storytelling Dalam..., Stefanie Maria, FSD UMN, 2018



47 

 

audiens lebih memilih kosa kata yang sederhana, pembicaraan yang singkat tetapi 

bermakna, dan penjelasan yang tidak panjang lebar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Foto saat melakukan observasi target audiens 
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3.7. Metodologi Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Skema metodologi perancangan 
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3.8. Perancangan 

1. Setelah menentukan cerita rakyat untuk diadaptasi, penulis membuat sinopsis 

dari cerita tersebut, mengurutkan kejadian berdasarkan dengan sumber buku 

berkaitan urutan kejadian dalam Hikayat Panji Semirang dan memisahkannya 

menjadi three-act structure. Three-act structure ini sendiri dipakai penulis 

karena keluwesannya untuk diubah menjadi struktur cerita lainnya seperti 

hero’s journey. 

2. Hasil tersebut kemudian diubah menjadi three-act structure cerita adaptasi. 

Proses perubahan ini didasarkan dari batasan adaptasi dari studi pustaka 

maupun hasil wawancara. Berikut adalah hasil yang didapat penulis setelah 

cerita dipisah menjadi therr-act structure: 

a. Bagian cerita yang diambil oleh penulis adalah bagian konflik sampai 

resolusi. Alasan penulis mengambil bagian ini adalah untuk 

menceritakan langsung inti dari cerita Panji Semirang dimulai dari 

tokohnya sampai ke bagaimana ia kembali ke Daha. Selain itu juga, 

bagian awal dari cerita menceritakan bagaimana politik kerajaan di 

antara tiga istri raja. Ini adalah konten yang tidak boleh diberikan ke 

target audiens sesuai dengan apa yang didapat oleh penulis dari 

wawancara dengan narasumber.  

b. Batasan untuk isi cerita berupa setting tempat dan karakter yang 

serupa serta nilai dari cerita yang diadaptasikan. Dari batasan ini, 

karakter dan tempat dalam cerita hasil adaptasi dipilih. Latar tempat 

dari cerita ini adalah Kediri, dan tokoh-tokoh yang diambil adalah 
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Panji Semirang, Kuda Perwira, Inu Kertapatih, Paduka Liku, Biku 

Gandasari, dan Mahadewi.  

c. Nilai yang diadaptasikan berupa kerja keras dan semangat gigih dari 

Panji Semirang. Ini dibuktikan dari upayanya sampai menyamar 

menjadi raja dan berhasil membangun kerajaannya dari nol. Nilai ini 

kemudian diterapkan menjadi bagaimana Panji Semirang berusaha 

dengan segala cara bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri untuk 

menyelamatkan ayahnya. 

3. Setelah struktur cerita selesai, naskah dari visual novel ini dibuat. Awalnya, 

naskah yang dibuat berupa inti dari cerita, urutan kejadian yang dialami oleh 

Panji Semirang. Selanjutnya, interaktifitas dalam visual novel pada umumnya 

berupa pilihan-pilihan aksi ataupun dialog diimplementasikan ke dalam 

naskah tersebut. Berikut adalah hasil mapping keseluruhan visual novel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Bagan Mapping 1 dari Plot Cerita 

PROLOGUE

Opening Exposition

“...bagaimana aku

menanggapi orang 

yang...”

Dialogue 1

(Adds 1 point)

Dialogue 2

(Adds 0 point)

Inu Kertapatih sampai 

Chapter 1
A

B

A

Menawarkan

Bantuan

(Adds 1 point)

Tinggal di

Istana

(Adds 0 point)

Ada yang 

janggal

Ya

Tidak

C

Menyerang

perampok

Disergap

perampok

Sampai ke Daha

Membunuh perampok

(bisa dipilih 

jika poin = 2, +1)

Membuatnya pingsan

(+0)

Menghindari serangan

(+0)

Mengakui 

Identitas Bad End 2

Bad End 1

C

Kembali ke

kerajaan 

perbatasan
B
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Gambar 3.12 Bagan Mapping 2 dari Plot Cerita 

 

Gambar 3.13 Bagan Mapping 3 dari Plot Cerita 

4. Untuk menambahkan unsur interaktivitas dalam visual novel, diberikanlah 

metode interaktivitas lain berdasarkan referensi game. Beberapa di antaranya 

adalah metode point and click dan pilihan bersyarat dimana pilihan tertentu 

tidak dapat dipilih oleh pemain jika syarat untuk memilihnya tidak terpenuhi. 

Kedua metode ini dipakai dengan cara menyesuaikannya dengan 

penyampaian cerita. Berikut adalah beberapa bagian yang memakai metode 

point and click untuk melanjutkan cerita: 
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a. Cermin untuk memperkenalkan rupa Panji Semirang, mewakilkan 

trigger untuk CG dimana pemain dapat melihat Panji Semirang 

untuk pertama kali 

b. Bandit di antara perpohonan sebagai salah satu bentuk perwakilan 

dari narasi yang menuliskan bagaimana Panji Semirang 

menemukan keanehan yang disebutkan oleh Kuda Perwira 

c. Kabut untuk mengungkapkan wajah yang dilihat Panji Semirang 

atau Candra Kirana. Pemain meng-klik untuk menghilangkan kabut 

sebagai bentuk perkenalan kembali setelah menghadapi berbagai 

kejadian di chapter-chapter sebelumnya 

d. Boneka sebagai representasi penyerahan identitasnya sebagai 

Candra Kirana untuk selamanya, mengunci masa depannya sebagai 

Panji Semirang untuk seterusnya. 

Sementara untuk bagian pilihan bersyarat mengikuti konflik dari tokoh utama. 

Pilihan yang tidak bisa dipilih ini dipengaruhi oleh bagaimana karakter dari tokoh 

utama terbentuk sepanjang cerita. Pembentukan karakter itu sendiri berdasarkan 

dari pilihan pemain saat tokoh menghadapi masalah. 

5. Untuk mempermudah implementasi ke dalam Tyrano Builder, naskah diubah oleh 

penulis menjadi storyboard. Perubahan naskah menjadi storyboard ini 

memperhitungkan berberapa teori dan referensi visual novel. Berikut adalah 

contoh perubahan dari naskah ke storyboard yang ada di chapter 1 dari visual 

novel “Panji Semirang dan Candra Kirana” : 
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a. Halaman 185-187 

 

Gambar 3.14 Naskah Halaman 185-187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Storyboard Halaman 185-187 

Narasi hanya menyatakan bahwa “Orang-orang melewati kerajaannya” 

tidak memberi tahu seberapa banyak orang yang berlalu lalang untuk lewat. 

Dengan tambahan visual, penulis memberikan gambaran keramaian yang kira-kira 

ada secara general setiap harinya. Berapa banyak orang yang lewat, berjenis 

kelamin apa dan berumur berapa. Visual ini digunakan untuk menggambarkan 

suasana dari gerbang sebagai set-up yang melatarbelakangi narasi ini dan 

berikutnya saat masih ada di tempat yang sama. Visual tidak dijadikan CG besar 

karena bukanlah fokus dari keseluruhan adegan di latar belakang ini. 
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b. Halaman 200-202 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Naskah Halaman 200-202 

Gambar 3.17 Storyboard Halaman 200-202 

Salah satu CG besar dalam chapter 1 ini berfungsi untuk memperkenalkan 

tokoh yang cukup penting dalam perjalanan Panji Semirang. Dari narasi, kita tahu 

bahwa Inu Kertapatih adalah pangeran dan Panji Semirang membenarkannya dari 

monolognya, tetapi keduanya tidak menjelaskan ciri-ciri fisik seperti apa yang 

dimiliki oleh Inu Kertapatih tersebut. Dalam CG dengan side view ini 

digambarkan tingginya setidaknya lebih tinggi dari Panji Semirang. Side view 

sendiri digunakan untuk melihat bagaimana jika kedua tokoh ini bersanding, 

perbedaan bentuk tubuh maupun tinggi badan dan aksesoris yang mereka pakai 

sekaligus juga untuk menggambarkan bagaimana mereka saling berhadapan. 
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Badannya juga tegap dengan mahkota yang lebih sederhana bila dibandingkan 

dengan Panji Semirang yang adalah seorang raja. Rambutnya cukup panjang 

untuk menggambarkan statusnya yang cukup tinggi selayaknya royalty pada 

jaman itu. Melalui CG, penulis dapat menyampaikan informasi tersebut sekaligus 

menandakan bahwa Inu Kertapatih karakter penting tanpa harus menulisnya 

melalui narasi ataupun dialog. 

c. Halaman 317 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Naskah Halaman 317 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Storyboard Halaman 317 
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CG kecil kembali digunakan sebagai gambaran suasana maupun aksi 

yang terjadi di belakang narasi. Visualisasi ini tidak dipakai sebagai adegan 

penting yang menjadi fokus pembaca, tetapi sebagai set-up yang 

melatarbelakangi narasi. Langkah derap kuda maupun kaki diwakilkan dengan 

langkah kaki dan disertai dengan suara langkah kaki di rerumputan. Mereka 

meneruskan perjalanan, tetapi narasi tidak memberikan spesifikasi dimana. Ini 

digambarkan dengan zoom in tanaman dan juga environment di belakang CG 

untuk memperjelas bahwa mereka masuk lebih dalam ke hutan bahkan 

melewati tanaman yang jarang ada di pinggiran hutan. 

d. Halaman 321-322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Naskah Halaman 321-322 
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Gambar 3.21 Storyboard Halaman 321-322 

Narasi menunjukkan bahwa Panji Semirang melihat ke lingkungan 

sekelilingnya, CG kecil yang dimunculkan memperkuat gambaran bahwa ia 

benar-benar mencari dan melihat ke tempat-tempat yang ditunjukkan oleh CG 

tersebut. Dan jika dilihat dari CG kecil tersebut, memang tidak ada yang 

mencurigakan di tempat-tempat yang diperiksa oleh Panji Semirang. Narasi tidak 

menuliskannya secara langsung bahwa Panji Semirang tidak menemukan apa-apa, 

tetapi dari gambaran tersebut, bisa dilihat bahwa memang pencariannya tidak 

membuahkan hasil. 

e. Halaman 334 

 
Gambar 3.22 Naskah Halaman 334 
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Gambar 3.23 Storyboard Halaman 334 

Dalam adegan bertarung semuanya terjadi dengan begitu cepat, pedang 

bertemu pedang, tombak menghunus, menghindar serangan, dsb. Di sini, Panji 

Semirang diserang oleh musuh, membuatnya harus mengeluarkan senjatanya 

untuk mempertahankan diri. Terdapat sprite Panji Semirang di samping kiri untuk 

memberikan posisi Panji Semirang kepada pembaca. Diberikan CG pedang 

bertemu pedang untuk menggambarkan apa yang ditulis di narasi. CG ini 

digunakan untuk memperkuat apa yang telah ditulis narasi dan gambaran 

bagaimana adegan ini terjadi. Karena pertemuan antara pedang ini berlangsung 

dengan cukup singkat dan tidak berakibat fatal terhadap Panji Semirang maupun 

lawannya, maka CG yang diberikan hanya gambaran dari aksi yang terjadi. 

f. Halaman 448 

 

Gambar 3.24 Naskah Halaman 448 

Perancangan Storytelling Dalam..., Stefanie Maria, FSD UMN, 2018



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Storyboard Halaman 448 

Sebagai penyesuaian dengan target audiens, narasi tidak boleh berisi 

kata-kata seperti membunuh ataupun darah sehingga visualisasi harus bisa 

menggambarkan kata-kata ini secara implisit. Penulis memberikan overlay 

berwarna merah untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi 

dan ini berhubungan dengan apa yang ditulis di narasi. Adegan ini berfungsi 

untuk menunjukkan pembunuhan tanpa benar-benar menyebutkannya dengan kata 

‘membunuh’ ataupun ‘darah’. Visualisasi juga tidak boleh secara langsung 

menunjukkan gambar darah dan kekerasan.  Ini mencegah pemain langsung 

terekspos ke kata-kata maupun visual dari hal yang dilarang tersebut. 

g. Halaman 492 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Naskah Halaman 492 
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Gambar 3.27 Storyboard Halaman 492 

Tidak ada narasi di sini karena pentingnya adegan ini sebagai salah satu 

bad ending yang menjadi punishment kepada pemain yang memilih pilihan yang 

salah. Dalam storyboard, penulis menggambarkan adegan tersebut dari jauh 

dengan badan Inu Kertapatih yang bersandar ke pohon tidak berdaya dan Panji 

Semirang dan Kuda Perwira yang berduka. CG ini dibuat secara long-shot untuk 

menghindari menggambar luka mematikan yang diterima oleh Inu Kertapatih. 

Luka ini sengaja tidak dibuat karena Target Audiens tidak boleh diekspos ke 

adegan dengan darah. 

h. Halaman 507-509 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Naskah Halaman 507-509 
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Gambar 3.29 Storyboard Halaman 507-509 

CG besar ini dipakai untuk memperjelas darimana arah Panji Semirang 

menyerang tanpa narasi secara eksplisit. Diberikan side view kepada pembaca 

agar mereka bisa melihat keseluruhan adegan serta wajah kedua petarung ini. 

Narasi menuliskan apa yang tidak tergambar dari adegan dimana Panji Semirang 

mengincar leher dari perampok dan jika perampok gagal menahan seperti yang 

ada dalam CG, maka ada kemungkinan ia bisa terbunuh. Narasi digunakan untuk 

dramatisasi adegan sementara CG digunakan untuk memberikan gambaran 

adegan. Itulah yang terjadi dari halaman 507-509 ini. 

i. Halaman 554-555 

 

Gambar 3.30 Naskah Halaman 554-555 
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Gambar 3.31 Storyboard Halaman 554-555 

CG besar untuk bad end 2 ini memiliki narasi untuk menuliskan keputus-

asaan Panji Semirang setelah mengalami kejadian tersebut. Hal ini ditambah 

dengan sudut pandang eagle eye untuk memperdalam bagaimana putus asanya ia 

dengan Kuda Perwira yang hampir mati. Narasi tidak menulis dimana mereka 

berada, tetapi dengan CG ini, jelas mereka berada di suatu tempat yang gelap 

setelah ditangkap dan keadaan keduanya tidak baik-baik saja, terutama Kuda 

Perwira yang hanya bisa tertidur di pangkuan Panji Semirang 

Jika dilihat dari beberapa contoh storyboard di atas, penulis 

menambahkan gambar-gambar Computer Graphic (CG) dalam dua jenis bentuk: 

besar (memenuhi layar) dan kecil. Sesuai dengan yang ditulis oleh Kuiper maupun 

Cavallaro, CG yang besar dan memenuhi layar berfungsi untuk menggambarkan 

adegan tertentu yang dianggap penting dalam cerita. Sementara yang kecil 

mengikuti tujuan dari visual storytelling, yaitu memfokuskan orang untuk melihat 

kepada hal-hal tertentu seperti emosi karakter pada saat itu maupun suasana dalam 

adegan itu. Perbedaan gambar kecil dan besar terdapat di panjangnya selang 
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waktu adegan tersebut berlangsung. CG besar cenderung muncul saat adegan 

tersebut berlangsung cukup lama dan terdapat pembicaraan serius dan penting 

untuk cerita. Sementara gambar kecil muncul untuk membangun suasana maupun 

menunjukkan suatu adegan yang terjadi dalam narasi, tetapi berlangsung dengan 

singkat saja, seperti saat seorang pelayan menunduk hormat kepada rajanya. 

 Selain itu, gambar-gambar kecil ini juga dimanfaatkan penulis untuk 

menambahkan kesan dinamis dari cerita. Sebagai contoh, saat narasi 

mengucapkan “...ia menahan serangan dengan pedangnya” maka terdapat gambar 

dimana pedang bertemu dengan pedang untuk menimbulkan kesan bahwa 

karakter benar-benar melakukan hal tersebut. Berikut adalah beberapa CG dari 

chapter 1 Panji Semirang beserta dengan fungsinya: 

CG Kecil 

NO NAMA CG FUNGSI CG GAMBARAN 

1 Kerumunan Menggambarkan suasana 

ramai yang 

melatarbelakangi adegan. 

Bisa digunakan dimanapun 

untuk menggambarkan 

atmosfer ini 
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2 Langkah 

Kaki 

Digunakan untuk 

menandakan kedatangan 

seseorang, biasanya 

pelayan. Terdapat versi 

lain, yaitu di rerumputan 

untuk menyesuaikan 

dengan daerah mana tokoh 

tersebut datang. Kaki 

telanjang digunakan untuk 

menyesuaikan dengan 

tema dan latar cerita 

 

3 Serangan 

Perampok 

Adegan yang cukup 

penting, tetapi hanya 

sekilas saja. Fungsinya 

adalah sebagai gambaran 

suasana yang 

melatarbelakangi adegan 

tersebut 
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Tabel 3.3 Tabel CG Kecil 

 

 

 

4 Menarik 

Pedang 

Digunakan saat seseorang 

menarik pedang keluar dari 

sarungnya ataupun saat 

mengayunkan pedang 

untuk menyerang/menahan 

serangan musuh 
 

5 Pedang 

Bertemu 

Digunakan saat pedang 

bertemu dengan pedang di 

tengah pertarungan. 

Terdapat alternatif lain 

dimana pedang bertemu 

dengan tombak untuk 

menyesuaikan dengan 

senjata yang dipakai 

 

6 Tombak 

Terhunus 

Digunakan saat tombak 

Kuda Perwira menembus 

pertahanan lawan dan 

menolong Panji Semirang 
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CG Besar 

No Nama CG Fungsi Gambaran 

1 Inu 

Kertapatih 

dan Panji 

Semirang 

Adegan introduksi Inu 

Kertapatih yang 

merupakan salah satu 

tokoh penting dalam 

visual novel ini. 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

perawakan, ekspresi, 

dan tanggapan dari 

kedua tokoh tersebut 

terhadap satu sama lain 

saat pertama kali 

bertemu. Ditunjukkan 

dalam urutan gambar 

yang akan berubah 

sepanjang narasi. 

Pemain bahkan bisa 

mendapatkan gambar 

berbeda saat memilih 

pilihan berbeda 
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2 Kematian di 

Luar Takdir 

CG bad ending 1 

dimana Inu Kertapatih 

meninggal dikarenakan 

pilihan pemain yang 

melanggar prinsip 

karakter. CG ini 

memang 

menggambarkan 

kematian seseorang, 

tetapi tidak ada darah 

yang digambarkan 

karena menyesuaikan 

dengan batasan yang 

boleh digambarkan 

untuk target audiens. 

 

3 Keputusan 

yang 

Terburu-

buru 

CG bad ending 2 

dimana Panji Semirang 

dan Kuda Perwira 

ditangkap dan 

dipenjarakan. Ini 

dikarenakan pemain 

yang memilih pilihan 

untuk menuju tempat 
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terakhir untuk 

menghadapi konflik 

padahal belum 

memiliki kunci untuk 

menyelesaikannya. 

Tabel 3.4 Tabel CG Besar 
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