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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Penelitian 

Perancangan board game ini akan menghasilkan suatu board game dengan judul 

‘MARIMAT!’. Board game ini sendiri dilengkapi dengan komponen sebagai 

berikut: papan permainan, avatar / pion, kartu dan dadu. Perancangan board game 

ini akan berfokus kepada visual dan aset dari board game. 

 Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode 

kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif berupa: kuesioner yang disebarkan 

kepada anak sekolah dasar kelas 4-6. Sedangkan metode kualitatif berupa 

wawancara dengan narasumber serta studi existing. 

3.1.1. Kuesioner 

Metode pertama yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. 

Adapun kuesioner ini disebarkan untuk mencari tahu kebiasaan berhemat anak 

sekolah dasar kelas 4-6 serta preferensi gaya visual mereka. Penulis menanyakan 5 

buah pertanyaan. Pertama, penulis menanyakan kebiasaan anak-anak dalam 

berbelanja hal yang kurang penting (snack atau mainan). Kedua, penulis 

menanyakan pendapat responden apakah mereka merasa sudah paham atau belum 

tentang berhemat. Ketiga penulis meminta responden untuk menjelaskan contoh 

berhemat jika responden merasa dirinya sudah paham tentang berhemat. Pada dua 

pertanyaan berikutnya, penulis menanyakan pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengetahui preferensi visual responden. Pertanyaan keempat, penulis menanyakan 
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apakah responden lebih menyukai gaya visualkartun atau gaya visual realistis. 

Terakhir, penulis menanyakan preferensi warna dari responden. Apakah responden 

lebih menyukai warna yang gelap, cerah atau pastel

3.1.1.1. Proses Distribusi Kuesioner 

Pada tanggal 10 September 2018 penulis menyebarkan kuesioner dalam 

bentuk form online yang ditujukan pada responden anak-anak sekolah dasar 

kelas 4 hingga 6 dengan jumlah sebanyak 26 responden. Kuesioner 

dibagikan secara online kepada anak-anak dengan jangkauan usia tersebut 

di daerah Jakarta Barat. 

 Kuesioner sendiri mencatum sebanyak 5 pertanyaan. Pertama, 

penulis menanyakan mengenai kebiasaan belanja anak-anak pada hal-hal 

yang kurang penting (seperti snack dan mainan). Pertanyaan ini ditujukan 

untuk menggambarkan sikap berhemat anak-anak ditingkatan yang paling 

mendasar, yaitu membelajakan uang yang mereka miliki pada hal yang 

dinilai kurang penting. Kedua, penulis menanyakan apakah responden 

merasa sadar dan mengerti tentang berhemat. Pertanyaan ini ditujukan 

untuk mengetahui pendapat anak tersebut tentang berhemat yang telah ia 

lakukan dan apakah anak tersebut merasa sudah paham dengan berhemat. 

Berikutnya, penulis mencari tahu sebenarnya berapa banyak uang saku yang 

biasa dipegang anak SD serta berapa yang dihemat. Penulis kemudian 

meminta responden untuk menjabarkan contoh sikap hemat yang mungkin 

dilakukan oleh responden. Pertanyaan ini ditujukan untuk mencari tahu 

sikap berhemat yang biasa dilakukan oleh anak-anak tersebut. Adapun jika 
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cara berhemat tersebut adalah hal yang unik, maka cara tersebut mungkin 

bisa dimasukkan kedalam game mechanic board game dengan tema 

berhemat. 

Kemudian kuesioner juga ditujukan untuk mencari tahu gaya visual yang 

disukai oleh anak-anak SD kelas 4-6. Pada pertanyaan ketiga, penulis 

memberikan dua buah gambar gaya visual dan meminta responden untuk 

memilih gaya visual yang mereka lebih suka. Ini ditujukan untuk membantu 

penulis menentukan gaya visual yang nantinya akan digunakan dalam board 

game tugas akhir ini. Terakhir, Penulis menanyakan preferensi warna dari 

responden. Responden diminta untuk memilih diantara 3 skema warna. 

Warna gelap, terang, dan pastel. Pertanyaan ini ditujukan juga untuk 

menentukan gaya visual dan warna yang akan digunakan. 

3.1.1.2. Analisa Hasil Kuesioner 

Setelah proses distribusi kuesioner adapun hasil dari kuesioner tersebut di 

analisa oleh penulis dan penulis mendapatkan informasi seperti berikut: 

Tabel 3. 1. Jumlah Uang Saku 

No Jumlah Uang % 

1 2.000 10% 

2 5.000 10% 

3 10.000 29% 

4 20.000 29% 

5 25.000 11% 

6 30.000 11% 
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 Dari pertanyaan pertama, penulis mendapati bahwa uang saku anak 

SD kelas 4-6 berjumlah dalam kisaran Rp.2000 hingga Rp. 30.000. Selain 

itu, responden juga menjawab bahwa uang yang mereka hemat biasanya ½ 

hingga ¼ dari uang saku mereka. Mengingat teori Furnham (1895) 

menjelaskan bahwa orang dewasa sebaiknya menabung sejumlah 5-25%, 

maka jumlah penghematan yang sekarang di lakukan anak-anak ini sudah 

bisa menjadi suatu bentuk pembelajaran untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

Sebagian besar responden mengaku bahawa mereka terkadang 

mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kurang penting seperti snack dan 

mainan. Ini menggambarkan bahwa anak-anak tersebut sudah lumayan 

paham dengan berhemat akan tetapi tetap ada kebiasaan untuk sesekali 

mengeluarkan uang untuk hal yang bukan bagian dari kebutuhan utama 

mereka.  

Perancangan Visual dan..., Vinita Dewi Wijaya, FSD UMN, 2019



50 
 

 

 

 

 

 

Sebagian besar responden juga mengaku bahwa mereka sudah mulai 

paham dengan berhemat. Sebanyaknya 84.6% responden menjawab bahwa 

mereka paham berhemat. Oleh karena itu, di pertanyaan berikutnya penulis 

meminta mayoritas responden ini untuk menjelaskan contoh berhemat 

mereka.  

Tabel 3. 2. Cara Berhemat Responden 

 

Kebanyakan responden, walau sudah merasa paham tentang 

berhemat akan tetapi cara berhemat yang mereka ketahui masih sangat 

sedikit. Mereka kebanyakan mengenal berhemat sebagai menabung atau 

tidak jajan sembarangan. Padahal, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan 

untuk berhemat contohnya, menghemat barang-barang yang mereka miliki 

Respon Jumlah 
Menabung / Tidak Menghabiskan Uang / Tidak 
Jajan Sembarangan 

16 

Tidak Membeli Barang yang Tidak Penting 3 
Menjaga Barang  1 
Mematikan Lampu / Air  1 
Jarang pergi keluar  1 
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seperti alat tulis hingga gadget, hal lain yang bisa dilakukan juga dengan 

membawa bekal makan dan minum dari rumah, dan masih banyak lainnya. 

 

 

 

 

 

Berikutnya, penulis menanyakan mengenai preferensi gaya visual 

dari responden. Mayoritas responden yaitu sebanyak 65.4% mengaku 

bahwa mereka lebih menyukai dengan visual kartun.  

 

Terakhir, Penulis menanyakan mengenai preferensi warna mereka. 

Diantara warna pastel, gelap, dan cerah mayoritas responden lebih tertarik 

dengan warna yang cerah. Akan tetapi jadi pertimbangan juga bahwa 
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responden yang tertarik dengan warna pastel berjumlah tidak jauh dari 

responden yang menyukai warna cerah. 

3.1.1.3. Kesimpulan Hasil Kuesioner 

Dari kuesioner yang telah dilakukan, penulis dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa, responden yang merupakan anak sekolah dasar kelas 4-

6 memiliki uang jajan berkisar Rp.2000-Rp.30.000. Kemudian, mayoritas 

responden juga memahami tentang berhemat. Akan tetapi, mayoritas 

responden juga mengakui bahwa mereka terkadang membeli hal-hal yang 

kurang penting sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa walaupun mereka 

memahami berhemat, namun mereka tidak benar-benar menerapkan 

berhemat itu dalam keseharian mereka. Selain itu, mayoritas dari responden 

hanya mengenal aktivitas berhemat sebagai menabung uang, padahal 

banyak hal yang bisa dilakukan seseorang untuk menghemat uang.  

 Secara preferensi visual, dari hasil kuesioner dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden lebih menyukai gaya visual yang kartun, dan 

penggunaan warna yang cerah serta warna pastel.  

3.1.2. Wawancara 

Adapun untuk mengumpulkan data yang melengkapi perancangan board game ini, 

penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ahli dalam 

bidang board game, ahli dalam bidang visual, dan narasumber yang sering 

berinteraksi anak-anak serta paham dengan sikap berhemat anak-anak.  
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3.1.2.1. Wawancara dengan Ferdian Kelana 

Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang berhubungan 

dengan perancangan board game. Oleh karena itu penulis menghubungi 

seorang desainer board game. Penulis menghubungi Ferdian Kelana, 

seorang desainer board game dan pendiri dari Demeira Nusantara dan 

ReplayID. Demeira Nusantara adalah studio board game di Jakarta. 

Sedangkan ReplayID adalah gerakan sosial generasi muda menggunakan 

media board game. Selain itu Ferdian Kelana juga telah merancang board 

game seperti LABIRIN: Jagoan Finansial.  

Oleh karena itu, penulis menghubungi Ferdian Kelana pada tanggal 

3 September 2018 melalui media e-mail. Beliau membalas email penulis di 

hari yang sama dan penulis berhasil membuat janji untuk bertemu di tanggal 

7 September 2018 

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi 

dengan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Board Game adalah sebuah media permainan yang memiliki 

banyak kemungkinan. Banyak hal yang bisa dimasukan 

kedalam board game, seperti edukasi dan media simulasi. 

2. Board Game memiliki potensi yang besar dalam membantu 

anak belajar. Sekarang ini banyak sekali jenis board game. 

Mulai dari hal kecil seperti hitung-hitung hingga hal yang 

lebih kompleks seperti logika dan kimia. 

Perancangan Visual dan..., Vinita Dewi Wijaya, FSD UMN, 2019



54 
 

3. Dalam mendesain board Game perlu diperhatikan hal-hal 

seperti: konten yang ingin dimasukan, target pemain-nya, 

serta harapan pemain setelah bermain board game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Wawancara dengan Alvanov Z. Mansoor 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai visual yang cocok untuk board 

game yang akan dirancang, Penulis mencari narasumber yang ahli dalam 

bidang visual. Penulis berhasil bertemu dengan Alvanov Z. Mansoor, 

Seorang desainer game Ayodya yang juga bertanggung jawab atas visual 

game tersebut. Penulis bertemu dengan Alvanov Z. Mansoor pada tanggal 

17 September. Adapun kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Ilustrasi adalah sebuah visual yang memiliki peran untuk 

menjelaskan sesuatu. Akan tetapi ilustrasi juga merupakan 

kombinasi antara karya yang di rancang oleh orang lain tapi 

memasukkan unsur ‘aku’ sang desainer. 

Gambar 3. 5. Wawancara dengan Fedian Kelana 
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2. Dalam board game, ilustrasi berperan dalam dua hal. 

Pertama adalah visual appeal, visual yang menarik akan 

membantu menarik perhatian pada board game tersebut. 

Kedua adalah visual dan ilustrasi memberikan deskripsi 

singkat tentang jenis permainan pada board game tersebut.  

3. Ketika menentukan gaya visual board game biasanya 

dilakukan setelah adanya riset dan eksplorasi terlebih 

dahulu. Gaya visual harus disenangi oleh target market dari 

board game tersebut. Akan tetapi ada kala dimana gaya 

visual yang mungkin disenangi target market malah 

merupakan visual yang sudah banyak ada di pasar. Dari situ 

seorang desainer harus mengambil keputusan apakah ingin 

mencari yang aman, atau yang lebih riskan.  
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4. Riset visual sendiri melihat dari target market sedang suka 

dengan media seperti apa. Target market akan diberikan 

pilihan beberapa gaya visual, dan visual mana yang akan 

langsung menarik perhatian mereka. Barulah 

dipertimbangkan bisakah konten dari board game ini 

dimasukkan kedalam gaya visual tersebut 

3.1.2.3. Wawancara dengan Orang Tua Anak 

Penulis juga ingin mencari tahu mengenai kebiasaan berhemat yang ada di 

anak-anak sekolah dasar kelas 4-6. Oleh karena itu penulis menghubungi 

sejumlah orang tua anak untuk mewawancarai dan mencari tahu kebiasaaan 

konsumsi serta sikap berhemat yang dimiliki oleh anak-anak. Penulis 

mewawancarai sejumlahnya 9 responden. Dari hasil wawancara tersebut, 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sekitar 63% orang tua merasa anaknya sudah mulai paham 

tentang berhemat. Akan tetapi paham tentang berhemat 

sendiri relatif. Ada anak yang paham tentang berhemat tapi 

tidak memahami nilai uang. Ada juga anak yang sebenarnya 

belum memegang uang jajan sendiri.  

2. Cara-cara berhemat yang dilakukan oleh anak-anak tersebut 

ada berbagai macam. Akan tetapi kebanyakan hal yang di 

lakukan adalah seperti: menabung, menyisihkan uang jajan, 

memilih barang yang lebih murah.  
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3. Kebanyakan orang tua membantu anaknya belajar berhemat 

dengan cara yang biasa. Seperti diingatkan terus dan 

membatasi pengeluaran anak tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Studi Existing 

Selain wawancara, Penulis juga melakukan studi existing pada board game lain 

guna mencari informasi yang dapat berguna dalam perancangan board game 

dengan tema berhemat. Berikut adalah hasil Studi Existing dari beberapa board 

game lain: 

3.1.3.1. “Sahabat Alam” 

“Sahabat Alam” adalah sebuah board game karya Ferdian Kelana, dengan 

tema menjaga alam. Kartu akan mengilustrasikan kegiatan yang dinilai 

menjaga alam dan objektif pemain adalah untuk mengerjakan kegiatan 

tersebut. Jika berhasil, pemain akan mendapatkan poin sejumlah di kartu 

tersebut.  
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1. Gameplay 

Secara gameplay, pemain diharuskan mengerjakan 

tantangan yang ada di kartu challenge yang akan diletakan 

di sekeliling board, jika berhasil pemain akan diberikan poin 

dan pion di board akan maju ke arah positif yang berarti 

kondisi bumi semakin membaik. Objektif akhir permainan 

adalah pemain yang menang adalah pemain dengan poin 

terbanyak dengan kondisi bumi yang sehat. Jika para pemain 

tidak berhasil menyelesaikan kegiatan yang ada pada kartu 

tersebut, berarti bumi berada dalam kondisi rusak dan semua 

pemain akan kalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 Permainan juga dilengkapi dengan kartu lifestyle. 

Kartu ini bisa diletakan dibawah kartu challenge dan jika 

pemain berhasil menyelesaikan challenge yang 
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bersangkutan, maka pemain akan mendapatkan poin yang 

ada di lifestyle tersebut. 

2. Kartu 

Kartu pada board game ini dibagi menjadi dua: kartu 

challenge dan kartu lifestyle. Setiap kartu diilustrasikan 

dengan sederhana namun dengan penggunaan warna yang 

membuat kartu terlihat menarik. 

Kartu juga dilengkapi dengan penjelasan yang 

berbeda-beda. Di kartu challenge, penjelasan seringnya 

dituliskan dengan ringkas, sedangkan pada kartu lifestyle 

penjelasan dituliskan dengan lebih mendetail mengenai 

subyek pada kartu tersebut agar pemain yang membaca dapa 

memahami kenapa kartu tersebut bisa merusak / membantu 

bumi.  

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 10.Kartu Sahabat Alam 
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Indikasi warna kartu juga terlihat jelas. Untuk kartu 

challenge diberikan warna mayoritas kuning, sedangkan 

untuk kartu lifestyle dibagi menjadi dua, kartu hijau adalah 

kartu lifestyle biasa. Sedangkan kartu biru adalah kartu add 

lifestyle yang bisa menambahkan atau mengurangi poin 

pemain. 

3. Board 

Pada boardnya sendiri, “Sahabat Alam” tidak memiliki 

board yang rumit. Ukuran board cukup kecil dan fungsinya 

hanya sebagai indikator alam, dimana pion akan dipindahkan 

tergantung apakah pemain dapat berhasil menyelesaikan 

challenge. Kartu bermain sendiri tidak diletakan pada board, 

melainkan diluar mengelilingi board. 
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3.1.3.2.  “Waroong Wars” 

Selain “Sahabat Alam”, Penulis juga melakukan studi existing pada 

“Waroong Wars” yaitu card game karya Wikan Prabowo, Aditya Pradana, 

David Santoso, dan Adhicipta R. Wirawan, adapun studi existing ini 

dilakukan pada aspek visual dari card game “Waroong Wars”.  

1. Deskripsi  

“Waroong Wars`” adalah sebuah card game dengan tema 

memasak. Pemain bermain sebagai pemilik warung yang 

memasak makanan tradisional Indonesia dan berlomba 

untuk menjadi pemilik warung terbaik. 

2. Kartu  

“Waroong Wars” memiliki sejumlah 80 kartu yang dibagi 

menjadi tiga tipe kartu. 40 kartu bahan, 20 kartu menu 

makanan, dan 20 karakter pelanggan. Pembagian kartu juga 

dikategorikan oleh warna. Kartu karakter memiliki latar 

warna merah, kartu menu memiliki latar warna hijau, 

sedangkan kartu bahan memiliki latar warna yang berbeda 

tergantung kategori bahan tersebut. Setiap kartu juga 

memiliki deskripsi singkat di bawah. Deskripsi dituliskan 

dengan pendek supaya mudah dimengerti oleh pemain. Jenis 

font yang digunakan juga sederhana.  
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Setiap kartu juga memiliki tulisan nama dari masing-

masing kartu. Font yang digunakan untuk nama kartu ini 

agak tebal dan berwarna senada dengan latar masing-masing 

kartu. Pada kartu menu makanan, terdapat poin untuk 

masing-masing kartu. Selain itu pada kartu menu makanan 

juga ada jenis bahan yang dibutuhkan dengan simbol 

sederhana yang juga ada pada kartu bahan. 

 

 

 

 

 

 

 Secara visual, kartu diilustrasikan dengan sederhana. 

Gaya visual bersifat semi realis. Penggunaan warna yang 

pada ilustrasi makanan, bahan dan karakter bersifat 

sederhana.  

3. Packaging 

Packaging yang digunakan pada card game “Waroong 

Wars” bersifat sederhana dengan ilustrasi macam-macam 

karakter yang tengah makan di warung. Ukuran packaging 
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cukup besar walaupun hanya berisi kartu. Adapun tujuan 

ukuran packaging ini cukup besar adalah untuk 

memudahkan pembeli untuk menemukan “Waroong Wars” 

diantara card game atau board game lainnya. 

Pada packaging, warna yang dominan adalah warna 

hijau sehingga ketika seseorang melihat packaging 

“Waroong Wars” dari jauh, orang tersebut akan langsung 

bisa mengenali packaging tersebut sebagai packaging 

“Waroong Wars”. Logo “Waroong Wars” juga di 

ilustrasikan dengan ukuran yang cukup besar pada 

packaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.3.3. “Saboteur” 

“Saboteur” adalah card game dimana pemain bermain sebagai dwarf. 

Pemain dapat memiliki dua peran: gold digger dan saboteur. Gold digger 

adalah dwarf yang bertugas mencari emas, sedangkan saboteur adalah 

Gambar 3. 9. Packaging “Waroong Wars” 
(https://kompas.id/wp-content/uploads/2016/10/Picture6.jpg) 
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dwarf yang ditugaskan menganggu gold digger untuk mencapai tujuan. 

Pemain yang berperan sebagai saboteur harus bisa menganggu gold digger 

tanpa diketahui, karena jika diketahui oleh para gold digger maka pemain 

saboteur akan dikunci dan tidak diperbolehkan bergerak. 

Studi existing yang dilakukan oleh penulis pada card game 

“Saboteur” ini berfokus pada kartu nya. “Saboteur” memiliki banyak jenis 

kartu efek. “Saboteur” memiliki 2 jenis kartu efek: pertama kartu yang 

mengunci pemain lain, kedua kartu yang membantu pemain. Kartu yang 

mencunci pemain sendiri terbagi menjadi empat: Penjara, Pickaxe rusak, 

Gerobak rusak, dan Lampion rusak. Efek mengunci ini sendiri bisa di 

tumpuk.  Sedangkan jenis kartu lainnya adalah kartu yang membantu 

pemain dalam permainan. Seperti kartu peta yang melihat dimana posisi 

emas, kartu jalan roboh yang bisa mengangkat jalan yang sudah ditaruh, dan 

kartu yang melihat peran dari pemain lain. Selain itu, pada expansion 

“Saboteur” juga ada kartu efek yang memperbolehkan pemain menukar 

perannya.  

 

 

 

 

Gambar 3. 10. Kartu “Saboteur” 
(https://cf.geekdo-images.com/imagepage/img/s7PXLv-58p1Wbxc6GwWwENT-_8Y=/fit-

in/900x600/filters:no_upscale()/pic80137.jpg) 
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Banyaknya jenis kartu efek ini menciptakan interaksi antar pemain 

dalam permainan. “Saboteur” memiliki interaksi pemain yang menarik. 

Interaksi tercipta dengan adanya pemain memberikan kartu efek dari satu 

pemain ke pemain lain. Pemain juga harus meyakinkan pemain lain untuk 

percaya pada dirinya dan membukakan kunci yang ada di dirinya jika 

pemain lain tersebut memiliki kartu yang membuka kuncinya.  

3.1.3.4. “Game of Life” 

“Game of Life” adalah board game yang mengajarkan tentang fase hidup 

seseorang. Pemain akan mendapatkan pekerjaan dan menerima uang sesuai 

pekerjaan yang ia terima. Objektif permainan adalah untuk mengumpulkan 

aset sebanyak-banyaknya. Aset dapat didapatkan dari berbagai hal, dari 

uang yang dimiliki hasil pekerjaan, dari rumah yang dimiliki, jumlah anak, 

dan lain-lain.  

 Walaupun keuangan bukanlah tema utama dari board game ini, 

tetapi keuangan tetap menjadi aspek yang penting dalam board game ini. 

Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan studi existing pada 

board game ini. 

1. Board 

Board game “Game of Life” ini di desain dengan sederhana. 

Walaupun memiliki jalur yang Panjang dan berliku-liku, 

namun pemain dapat melihat jalur mana yang harus dijalani 

Perancangan Visual dan..., Vinita Dewi Wijaya, FSD UMN, 2019



66 
 

dengan baik. Pemain tidak bingung ketika melihat board. 

Jalur diberikan warna kuning atau merah di petaknya. 

 

 

 

 

 

 

 Latar board juga dibuat menarik namun tidak membuat 

jalur kalah mencolok. Selain itu, board juga dilengkapi oleh 

spinner yang berisi angka 1 sampai 9. Masing-masing angka 

di spinner juga di berikan warna spesifik yang 

mempermudah pemain mengenali.  

2. Card 

Kartu pada “Game of Life” di ilustrasikan dengan sederhana. 

Kartu rumah dan pekerjaan memiliki layout yang sederhana 

dengan satu gambar di tengah dan penjelasan singkat 

dibawahnya. Warna yang digunakan terlihat seperti 

campuran dari warna pastel dan warna cerah, artinya warna 

tidak terlalu cerah namun juga tidak seperti pastel.  Gaya 

Gambar 3. 11. Board Game of Life 
(https://cf.geekdo-

images.com/imagepage/img/xzoqKYWqQwK7RY3sUfC4oK7T
VKQ=/fit-in/900x600/filters:no_upscale()/pic3113689.jpg) 
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visual yang digunakan pada kartu lebih terlihat seperti gaya 

visual kartun. 

 

 

 

 

3. Pion 

“Game of Life” memiliki pion yang cukup menarik. Dimana 

permainan lain mungkin menggunakan kartu atau token 

untuk mengingat suatu jumlah, pion “Game of Life” dapat 

digunakan untuk mengingat jumlah anak yang dimiliki oleh 

pemain. Pion berbentuk mobil dengan slot kosong yang bisa 

dimasukkan pion berbentuk orang yang bisa berwarna biru 

atau perempuan, melambangkan jenis kelamin anak.  
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3.2. Metodologi Perancangan 

Adapun proses perancangan board game ini dibagi menjadi dua bagian: 

Perancangan dan Produksi. 

3.2.1. Perancangan 

Proses perancangan sendiri dibagi lagi menjadi dua tahapan: Penulis 

mengumpulkan hasil studi existing dan mereferensikan aspek-aspek penting dari 

hasil studi existing, kemudian penulis menggambarkan suatu konsep untuk board 

game 

3.2.1.1. Referensi Visual 

Dari hasil Studi existing yang telah dilakukan, adapun referensi visual yang 

digunakan oleh penulis adalah: “Waroong Wars” dan “Game of Life”.  

 Dari “Waroong Wars”, penulis mereferensikan bagaimana layout 

kartu board game tersebut dirancang, serta penggunaan warna untuk 

membedakan masing-masing kartu. Penulis berniatan untuk 

mengaplikasikan dua hal ini pada board game yang akan di rancang.  

 Dari “Game of Life”, penulis mereferensikan gaya visual dan warna 

yang digunakan dalam kartu “Game of Life”. Walaupun gaya visual yang 

dikonsepkan penulis tidak benar benar serupa dengan gaya visual “Game of 

Life”, namun ilustrasi dan warna yang digunakan pada kartu “Game of 

Life” merupakan suatu referensi yang akan digunakan penulis. 
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3.2.1.2. Referensi Interaksi / Gameplay 

Di sisi interaksi, Penulis mererensikan dua board game: “Saboteur” dan 

“Sahabat Alam”. Interaksi dalam permainan “Sahabat Alam” tercipta 

karena pemain mencari kartu yang dapat menyelesaikan apa yang ada di 

board. Interaksi ini mengharuskan pemain untuk menjadi lebih sadar pada 

pemain lain dan mengira-ngira apakah mereka memiliki kartu yang ia cari. 

Sedangkan, pada board game “Saboteur”, ada interaksi yang terjalin 

karena ada kartu aksi yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun 

pemain lain. Dua jenis interaksi ini adalah yang direferensikan oleh 

penulis dalam perancangan board game ini. 

3.2.1.3. Konsep 

Berdasarkan proses observasi dan referensi yang ada, penulis 

menggambarkan suatu konsep permainan sederhana. Penulis mengingat 

bahwa anak sekolah dasar kelas 4-6 mungkin belum terlalu paham dengan 

peraturan yang terlalu rumit. Oleh karena itu, mekanisme utama yang di 

konsepkan oleh penulis adalah mekanisme memasangkan kartu positif 

dengan kartu negatif karena mekanisme memasangkan suatu yang positif 

dengan yang negatif mudah untuk dimengerti oleh anak-anak sekolah dasar 

kelas 4-6. Ide ini kemudian dikembangkan dengan penambahan aspek 

matematika sederhana pada permainan dalam   bentuk poin yang ada di 

kartu.  Adapun penulis mulai menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dapat 

menjadi suatu quest dalam permainan. Aktivitas itu dibagi menjadi dua 

kelompok, positif dan negatif seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. 3 Quest 

No. Aktivitas Positif Poin Aktivitas Negatif Poin 

1 
Membawa Botol 

Minum dari 
Rumah 

5 

Jajan di Luar(x2) -5 

2 
Membawa Bekal 

Makan dari 
Rumah 

5 

3 

Melanjutkan 
Buku Catatan 
yang Belum 

Habis 

10 
Membeli Buku 

Catatan Baru Setiap 
Ajaran Baru 

-10 

4 
Mendaur Ulang 
Barang Bekas 

10   

5 
Menjaga Barang 

dengan Baik 
15 

Ceroboh dalam 
Menyimpan Barang 

-10 

6 
Menggunakan 

Alat Tulis 
hingga Habis 

15 
Sering Membeli Alat 

Tulis Baru 
-15 

7 
Menjaga Mainan 

yang Dimiliki 
10 

Rutin Membeli 
Mainan Baru 

-10 

8 
Meminjam Buku 
di Perpustakaan 

10 
Membeli setiap 

Menginginkan Buku 
Baru 

-10 

9 

Tidak Membeli 
Barang Baru di 
Setiap Ajaran 

Baru 

15 
Membeli Barang 

Baru setiap Ajaran 
Baru 

-15 

10 
Tidak Mencoret-

coret Barang 
Pribadi 

5 
Mencoret-coret 
Barang Pribadi 

-5 

11 
Tidak Boros 

Kertas 
10 Boros Kertas -10 

12 

Berhati-hati 
Ketika Bermain 

agar Tidak 
Merusak 
Seragam 

10 
Ceroboh ketika 

Bermain dan 
Merusak Seragam 

-10 

13 

Berhati-hati 
ketika 

Menggunakan 
Barang Teman 

20 
Ceroboh Ketika 
Menggunakan 
Barang Teman 

-20 

14 
Berhati-hati 

ketika 
20   
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Selain aktivitas-aktivitas yang akan dijadikan suatu bentuk quest, 

penulis juga ingin menambahkan kartu spesial untuk meningkatkan 

interaksi dalam permainan, kartu spesial ini terbagi menjadi kartu action 

dan kartu surprise. Pemain akan mengambil kartu ini ketika jatuh di 

beberapa petak khusus di board. Kartu action adalah kartu yang 

memperbolehkan pemain menggunakan efek khusus seperti melihat kartu 

pemain lain, menukar kartu dengan pemain lain dll. Sedangkan kartu 

surprise adalah kartu yang berisi aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak 

diduga. Kartu surprise ini bisa berupa kartu positif atau kartu negatif. Selain 

itu, kartu surprise juga tidak bisa dibuang.  

 Untuk board, penulis mengkonsepkan bahwa akan ada beberapa 

petak-petak khusus dalam board ini antara lain: surprise (dimana pemain 

menarik kartu surprise) dan point (dimana pemain menghitung kartu yang 

ia miliki)  

 Selain kartu, Penulis juga memiliki konsep tentang aset-aset lain 

pada board game ini. Penulis memiliki gambaran pion karakter dalam 

Menggunakan 
Gadget 

15 

Menjaga 
Kesehatan agar 
Tidak Mudah 

Sakit 

15   

16 
Hindari 

Membeli untuk 
Online Game 

20   

17 

Beli Alat Tulis 
yang Berguna 

tapi Relatif 
Murah 

10 
Membeli Alat Tulis 

Mahal 
-10 
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gambaran karakter anak sekolah dasar. Jumlah pion sendiri ada 4, 2 karakter 

perempuan dan 2 karakter laki-laki.  

 Selain aset pion dan kartu, penulis juga mengkonsepkan penggunaan 

token pada board game ini. Token ini akan membantu pemain mengukur 

jumlah poin yang ia miliki. Token sendiri akan di bagi menjadi 3 jumlah: 

5,10, dan 20. Dengan penggunaan token, diharapkan akan memudahkan 

pemain dalam menghitung jumlah poin mereka.  

3.2.1.4. Perancangan Awal 

Pada awal proses perancangan, penulis memulai dengan membuat sketsa 

visual dari kartu yang ada. Selain visual kartu, penulis juga mulai membuat 

sketsa karakter yang akan digunakan. Hasil sketsa ini kemudian dilanjutkan 

discan dan dilanjutkan secara digital.  
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3.2.2. Produksi 

3.2.2.1. Proses Awal Digital 

Dari sketsa awal kartu yang telah dibuat, penulis kemudian mengscan sketsa 

tersebut dan melanjutkan dalam proses digital. Untuk desain kartu, penulis 

menggunakan warna sebagai aspek utama yang membedakan masing-

masing kartu. Merah untuk kartu negatif, hijau untuk kartu positif, dan 

kuning untuk kartu action dan surprise. Selain itu, penulis juga mencoba 

membuat layout sederhana untuk visual kartu.  

 

 

 

 

 

 Pada tahapan ini, penulis masih berfokus pada visual kartu 

mengingat kartu merupakan komponen yang paling banyak dalam board 

game ini. Selain itu, proses awal digital ini ditujukan untuk kepentingan 

prototype testing. Pemain masih mencoba untuk membuat layout sederhana, 

dengan menggunakan warna dasar pastel supaya deskripsi dan teks 

mencolok pada kartu. Visual kartu sendiri masih berbentuk line art  dan 

belum menggunakan warna sama sekali, kecuali warna yang 

mengklasifikasikan masing masing jenis kartu di deck utama.  
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3.2.2.2. Pembuatan Prototype 

Walaupun penulis telah mulai merancang visual kartu, akan tetapi beberapa 

komponen board game yang belum memiliki desain digital dan baru 

merupakan sketsa kasar. Adapun prototype non-digital ini dibuat untuk 

memenuhi kebetuhan prototype testing.  

 Pada tahapan ini, penulis belum memiliki desain yang mantap pada 

komponen board, oleh karena itu penulis membuat sketsa kasar dengan letak 

dan jumlah masing-masing petak yang masih dikira-kira.  

 

 

 

 

 

 Selain board, penulis juga membuat prototype sederhana untuk 

token. Nilai yang ada di token juga masih dikira-kira bergantung dengan 

jumlah poin dari aktivitas yang telah di rancang, yaitu: 20,10, dan 5.  

3.2.2.3. Prototype Testing 

Setelah adanya visual digital awal, penulis membuat suatu prototype untuk 

mencari tahu seberapa baik gameplay dan visual yang telah dirancang. 

Prototype testing ini dilakukan pada prototype day jumat, 26 oktober 2018. 
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 Pada prototype day tersebut, penulis juga menyebarkan kuesioner 

untuk mendapatkan tanggapan dari para pemain.  

 

 

 

 

 

 

 

Adapun beberapa respon yang didapatkan dari hasil kuesioner tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Visual untuk kartu yang pasangan masih membingungkan. 

2. Simbol kartu pasangan harusnya diletakan di kartu positif. 

3. Jumlah kartu dan token masih perlu diatur. 
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4. Beberapa kartu action harus dibalance lagi. 

5. Visual board coba untuk dihubungkan dengan tema. 

Selain prototype testing pertama, penulis juga melakukan prototype 

testing kedua pada tanggal 25 Desember 2018. Pada prototype testing ini 

penulis tidak menyebarkan kuesioner, namun menanyakan secara langsung 

saran yang bisa diberikan oleh tester. Adapun beberapa saran yang diberikan 

adalah: 

1. Jumlah petak masih terlalu sedikit 

2. Tempat meletakkan deck kartu bisa diletakkan di dalam 

board agar lebih menarik. 

3. Mekanisme membuang semua kartu bersifat kontroversional 

dengan tema board game sendiri. 

3.2.2.4. Produksi Pasca-Prototype Testing 

Dari hasil prototype testing, Penulis mulai membuat sketsa visual baru 

untuk kartu yang lebih sederhana serta membuat visual kartu yang 

berpasangan lebih mirip, sehingga pemain akan lebih mudah dalam 

menemukan pasangan kartu.  Dari sisi visual, penulis mencoba gaya visual 

kartu dengan memberikan border pada kartu, dan lingkaran poin serta 

penggunaan gradasi warna sebagai dasar, ilustrasi pada kartu sendiri 

menggunakan gabungan warna cerah dan warna pastel sebagaimana 

dijelaskan oleh Nick Kolenda, ilustrasi juga memiliki garis tepi. Selain itu, 

penulis juga mengurangi jumlah aktivitas / quest yang ada di kartu. 
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Ditambah, penulis juga merubah lagi kartu action yang akan digunakan. 

Beberapa kartu action dihilangkan, sedangkan beberapa kartu action baru 

ditambahkan.  
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 Selain kartu, penulis juga mulai merancang board. Penulis 

menerima masukan yang ada dan membuat bentuk board mengikuti suatu 

hari anak SD, dari pagi hingga malam. Untuk itu, penulis mendesain board 

dengan mengikuti tempat-tempat yang dikunjungi dalam sehari anak SD 

yaitu: kamar tidur, ruang makan, jalanan, ruang kelas, kantin, ruang kelas, 

taman, ruang makan, dan kamar tidur. Selain itu, pada jalur di board penulis 

juga menambahkan icon-icon yang berhubungan dengan tempat yang 

bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komponen berikutnya yang didesain penulis Pasca-Prototype 

Testing adalah komponen token. Penulis membuat token dalam bentuk 

lingkaran dengan diameter 3cm. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

token dibagi menjadi 5 jumlah: 5,10,20,50 dan 100. Masing-masing token 

menggunakan warna yang berbeda. Selain penggunaan warna yang 

memang berdasarkan warna logam dan uang Indonesia, gaya visual token 

masih mengikuti gaya visual komponen lainnya, yaitu dengan penggunaan 

gradasi serta lineart yang berwarna. 

Gambar 3. 21. Sketsa Digital Board Pasca-Prototype 
Testing 1 
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Terakhir, penulis juga mulai mengerjakan komponen pion dalam 

bentuk digital. Dari sejumlah sketsa yang dilakukan pada proses 

perancangan, penulis memilih gaya visual karakter dibawah ini. Selain itu, 

penulis juga menggunakan warna-warna yang cerah sehingga cocok dengan 

hasil kusioner yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

Untuk menjaga gaya visual pada board game, gaya visual pada pion 

juga seperti komponen lainnya, penggunaan warna yang cerah dengan 

lineart yang berwarna. 

 Setelah prototype testing pertama, prototype testing kedua juga 

menghasilkan beberapa saran, terutama pada komponen board. Karena itu 

penulis melakukan produksi kembali pada komponen board. Penulis 

akhirnya membuat jalur board lebih panjang namun bersamaan dengan itu 

juga membesarkan ukuran tiap petaknya agar jumlah petak sendiri tidak 

terlalu banyak. Secara visual, penulis masih menerapkan gaya visual yang 

Gambar 3. 23. Desain Digital Karakter 
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sama, penulis menggunakan warna yang cerah dan pastel dengan lineart 

yang berwarna serta penggunaan gradasi pada background. 

 

 

 

 

 

Selain itu, penulis juga menambahkan tempat untuk meletakkan 

deck utama, deck surprise, dan tabungan. Tabungan ini sendiri ditujukan 

sebagai pengganti ‘kuburan’ dimana pemain biasa membuang kartu. 

Sehingga mengatasi sikap kontroversional membuang kartu. Melainkan, 

pemain seperti menabungkan aktivitas berhemat mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 24. Board Pasca-Prototype Testing 2 

Gambar 3. 25. Kartu dengan Grid dan Margin 
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 Selain komponen board, penulis juga melakukan revisi pada 

komponen kartu. Untuk menjaga gaya visual pada board game, penulis 

menghilangkan border pada kartu. Revisi kartu ini juga menerapkan 

penggunaan grid dan margin untuk memastikan layout kartu tertata dengan 

baik.  

3.2.3. Perubahan dalam Perancangan    

Dalam proses perancangan mekanika permainan sendiri, terdapat beberapa 

keputusan yang diambil penulis untuk merubah mekanika dari permainan yaitu: 

1. Jumlah quest yang ada dikurangi, beberapa quest dihilangkan. Pada akhirnya, 

total quest yang ada di board game berjumlah 11 pasangan. 

2. Dadu yang digunakan pada awalnya berjumlah 2. Akan tetapi dikarenakan 

membuat permainan terasa cepat, diputuskan dadu yang digunakan hanya 1 

saja. 

3. Jenis action card yang ada juga diubah beberapa kali. Ada juga action card yang 

dirasa kurang cocok dihilangkan, dan ada juga action card yang baru 

ditambahkan setelah prototype testing 
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