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BAB IV 

PERANCANGAN KARYA 

4.1 Perancangan Karya 

Pemilihan perancangan yang efektif agar konten yang akan disampaikan 

dalam game ini sesuai dengan daya tangkap dan imajinasi konsumennya. 

Perancangan karya meliputi aspek-aspek yang menyusun suatu solusi dari 

permasalahan yang telah ada.  

Berdasarkan informasi yang telah didapat. Pada tahap ini dibagi menjadi 

beberapa proses dengan bagan seperti berikut :  

 

Gambar 4.1 Bagan Perancangan Karya 

(Sumber Gambar: Olahan Peneliti) 
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4.1.1 Pra Produksi 

Tahap mempersiapkan aspek-aspek penting yang akan menjadi dasar dalam 

perancangan karya. Berdasarkan permasalahan dan informasi yang telah 

dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Maka disusunlah  ide dan konsep berikut ini. 

1. Ide 

Ide dari game ini berasal dari pengamatan peneliti dimana pada saat ini ban-

yak remaja yang enggan memakai batik dan kurangnya pengetahuan tentang 

batik itu sendiri. Padahal batik itu sendiri sebagai identitas nasional dan war-

isan bangsa Indonesia. Akan tetapi banyak yang belum mengetahuinya. 

2. Konsep 

Berdasarkan ide yang telah di dapat, maka konsep yang akan di terapkan di 

dalam game ini berupa game yang dimana menjelaskan tentang batik itu 

sendiri dengan penyajian yang dapat menikmati orang yang memainkannya 

yaitu dengan genre Adventure. 

3. Sinopsis 

Dalam Game Adventure ini, player di simulasikan sebagai seorang anak lelaki 

yang hilang didalam dunia yang lain, dimana untuk bisa keluar dari dunia itu 

dia harus mendapatkan salah satu harta warisan dunia yaitu batik tersebut. 

4. Skenario 

Skenario pada game ini berisi tentang tahapan bermain game ini. Pada awal 

game terdapat beberapa tahapan yaitu opening,  ketika memasuki game start 

yang harus pemain lakukan adalah mengklik tombol start, lalu tahap 

selanjutnya adalah main menu, didalam main menu terdapat beberapa level 
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yang dapat dimainkan, setelah memilih level yang ingin dimainkan maka 

permainan akan dimulai. Ketika pemain menang maupun kalah didalam 

game, maka akan muncul menu yang berisikan kembali kemain menu atau 

restart. ketika pemain memilih main menu, maka pemain akan kembali 

menuju main menu, namun ketika pemain memilih restart maka pemain akan 

mengulang permainan kembali (lihat gambar 4.1). 

 

Gambar 4.2 Flowchart 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

5. Karakter 

Dalam game ini hanya ada satu karakter utama dimana karakter ini berupa 

anak-anak yang berumur 14 tahun. Anak ini mengalami sebuah mimpi yang 

akan membawanya ke dunia petualangan tentang batik. 
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Gambar 4.3 Alternatif karakter game 

 

Untuk memilih karakter yang tepat, maka penulis melakukan kuisioner. 

Kuisioner dilakukan kepada mahasiswa D4 Multimedia Stikom Surabaya dan 

beberapa mahasiswa lain (lihat tabel 4.1). 

Table 4.1 Hasil Kuisioner Karakter 

Nama 

Karakter 
A B C D 

Reno 4 6 2 3 

 

Dari hasil kuisoner yang dilakukan, maka karaker yang terpilih adalah ini 

(lihat gambar 4.3) 

Gambar 4.4 karakter yang terpilih 
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6. Gameplay 

Pada game ini akan dibuat 3 game level, dimana ketiga level ini akan dis-

esuaikan tingkat kesulitan setiap stage yang dimainkan. 

a. Level 1 

Pada level 1 permainannya didalam hutan yang gelap dimana ada jurang 

yang harus dilewati dan banyak rintangan untuk melanjutkannya distage 

selanjtunya. 

b. Level 2 

Pada level 2 permainan mulai memasuki perkampungan dolly dan dipersulit 

dengan munculnya musuh yaitu monster hama dan tentu saja rintangan pun 

ada untuk mencari sebuah jalan untuk dilewati. 

c. Level 3 

Pada level 3 ini dipersulit lagi dengan banyaknya rintangan dan halauan dari 

rintangan level sebelumnya dan juga nantinya menantang pemain untuk 

menguji tingkat kesabaran. 

7. Tipografi 

Didalam sebuah game dibutuhkan tulisan dibeberapa bagian, seperti nama 

game, informasi, Ui dan lain-lain. Berdasarkan keyword yang didapatkan 

yaitu cerdas, maka font yang digunakan dalam game ini adalah font “Ver-

dana”, font ini dipilih karena selain sesuai dengan keyword, font ini juga mu-

dah dibaca dan diingat olah pemain (Lihat Gambar 4.5). 
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Gambar 4.5 Verdana 

Sumber : www.verdanafont.com 

 

8. Warna 

Sesuai dengan Keyword yang didapat yaitu cerdas, maka warna pada game ini 

menggunakan warna yang cenderung bersifat tajam, hal ini dikarenakan kata 

cerdas memiliki unsur makna didalam kata tajam pemikirannya 

(http://kbbi.web.id), selain itu dikeranakan game ini ditujukan untuk remaja 

maka warna yang dipilih haruslah memiliki sifat tajam.  

Menurut Shigenobu Kobayashi warna yang mempunyai sifat tajam sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4.6 Warna 

Sumber : Shigenobu Kobayashi Colour 

 

 

 

http://www.verdanafont.com/
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4.1.2 Penyusunan Gameplay  

Pada awal game pemain akan melakukan petualangan didunia yang entah ada 

dimana. Dalam petualangannya, pemain harus mendapatkan salah satu warisan bu-

daya yaitu batik. Level pertama, pemain hanya akan melawati jurang yang akan 

menghambat perjalanannya. Level selanjutnya muncul enemy berupa kupu – kupu 

dan beberapa rintangan yang terus bermunculan.    

3.8.3 Pasca Produksi  

Pasca produksi adalah tahap dimana game telah selesai dibuat. Pada tahap ini 

dilakukan pembuatan kemasan game dan kegiatan publikasi.  

1. Kemasan 

Game yang sudah jadi ini diburn pada kepingan CD. Setelah diburn, kepingan 

CD dimasukkan dalam CD-Case. Agar kepingan CD dan CD-Case tidak 

terkesan plain, maka dibuatlah desain untuk label CD dan cover case dengan 

sketsa sebagai berikut : 
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A. Desain Label CD 

 

Gambar 4.7 Sketsa Label CD 

Sumber : Olahan Penulis 2017 

 

B. Desain Cover Case 

 

Gambar 4.8 Sketsa Cover Case 

Sumber : Olahan Penulis 2017 
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2. Publikasi 

Kegiatan publikasi meliputi playtesting, pembuatan poster, promosi di media 

sosial serta pembuatan merchandise berupa sticker dan pin. Berikut adalah 

hal-hal yang terkait dengan pembuatan poster dan pembuatan merchandis. 

 

A. Poster 

Poster yang akan disajikan bergambar seorang pemuda yang sedang me-

megang batik jarak arum dipunggungnya. 

 

Gambar 4.9 Sketsa Poster 

Sumber : Olahan Penulis 2017 
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B. Merchandis 

Pembuatan merchandise dilakukan untuk mendukung kegiatan pengenalan 

Game kepada masyarakat. Untuk Game ini dipilih merchandise dalam ben-

tuk gantungan kunci dan stiker. 

 

Gambar 4.10 Sketsa Merchandise 

Sumber : Olahan Penulis 2017 

 


