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BAB III

METODOLOGI PENCIPTAAN

3.1. Metodologi Penciptaan

Pada bagian ini dijelaskan metode yang dipakai serta prosedur dalam

penciptaan karya. Dalam penciptaan Tugas Akhir metode kualitatif digunakan

untuk menganalisa unsur sejarah, visual, dan game sebagai media pengenalan para

pemuda Surabaya (arek Suroboyo) dalam segi kualitas. Dengan metode kualitatif

fenomena yang benar-benar terjadi pada objek penelitian misalnya prilaku,

persepsi, dan tindakan dapat lebih dipahami (Moeleong, 2006: 6). Terdapat

beberapa tahapan dalam membuat Tugas Akhir ini, Salah satu unsur terpenting

dalam Tugas Akhir adalah keberadaan data yang akurat, untuk itu perancangan

karya akan dimulai dari pencatatan data dan penyusunan teknik pengumpulan

data, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap data untuk mendapatkan

hasil sintesis terkait mengenai permasalah yang telah dirumuskan. Secara garis

besar terdapat empat teknik perolehan data secara kualitatif, yakni studi literatur

(dokumentasi), wawancara, observasi, dan FGD (Focus Group Discussion)..

Dalam Tugas Akhir ini digunakan studi literatur, wawancara, observasi.

3.2. Sumber Data

Data sangat penting untuk penyusunan laporan Tugas Akhir ini agar laporan

dapat dipertanggung jawabkan dan data yang diberikan akurat. Sumber data pada

laporan ini diperoleh dari buku-buku atau studi literatur. Studi literatur diperlukan

untuk menemukan keabsahan data yang sudah diterbitkan baik dari buku-buku
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maupun dari jurnal dan laporan penelitian sebelumnya. Selanjutnya sumber

data dari observasi dengan cara memperhatikan rekaman yang ada maupun

observasi secara langsung ke lokasi penelitian, serta dilakukan studi eksisting,

untuk mempelajari visual game yang memiliki kesamaan dengan karya Tugas

Akhir ini untuk memperoleh masukan tentang kelebihan dan kekurangannya.

Yang terakhir adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian

sesuai dengan bahasan yang ada, untuk mendapatkan informasi langsung dari

orang-orang yang sudah ahli dibidangnya. Sumber data di jabarkan secara rinci

pada bagian 3.3. Pengumpulan Data.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2013: 224). Dalam tahap ini merupakan tahapan teknis dalam

mendokumentasikan data apa saja yang telah diperoleh dalam pembuatan Tugas

Akhir ini. Teknik perolehan data secara kualitatif yang digunakan dalam Tugas

Akhir ini adalah wawancara, observasi, dan literatur (dokumentasi). yang akan

dijelaskan pada Bab IV Perancangan Karya, untuk memperoleh hasil akhir yang

sesuai dengan keyword yang telah ditemukan dan konsep awal. Agar materi dan

tujuan yang ingin dicapai tepat sasaran, maka data akan dibagi menjadi 4 bagian

berdasarkan latar belakang yang telah disusun, empat bagiannya yaitu Visual

game, game tower Defense, peristiwa sejarah 10 November, dan anak. Data yang

telah dipisah tadi akan dibahas lebih detail melalui studi literatur, wawancara, dan

observasi pada tahap akhir. Setelah selesai maka akan muncul keyword pada
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setiap bahasan. keyword yang telah ada akan masuk ke proses analisa data dimana

keyword akan direduksi dan dianalisa lebih lanjut untuk menemukan keyword

utama. Setelah ditemukan keyword utama dapat dibuat konsep perancangan yang

akan diimplementasikan dalam Tugas Akhir ini.

3.3.1. Visual game

Dalam bagian visual game ini, dicari data-data berupa studi literatur dari

buku “visual thinking” dan “Serious games”, dan wawancara dengan narasumber

Tjia Kennard Wicoady yang merupakan pengamat dan penikmat game. Berikut

adalah hasil dari data-data yang telah dikumpulkan.

1. Literatur

Studi literatur dalam pembahasan mengenai visual game merujuk pada dua

buku yaitu “visual thinking” karya Femi Olivia dan “Serious games” karya

Clark C. Abt. Pada buku karya Femi Olivia dijelaskan bahwa Visual

merupakan salah satu cara mengorganisasikan pemikiran dan meningkatkan

kemampuan berpikir dan komunikasi, dan dengan didukung dengan buku

karya Austin game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain,

berupaya mencapai tujuan dengan “dibatasi oleh konteks tertentu”.

keyword: Visual, Permainan, Organisasi, berpikir, Komunikasi, Pemain.

2. Wawancara

Wawancara tentang anak-anak dilakukan melalui aplikasi jejaring Facebook

kepada saudara Tjia Kennard Wicoady. Beliau adalah seorang Software
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Engineer pada sebuah perusahaan yang bertempat di jakarta yaitu Tokopedia

dan seorang penulis artikel pada website yg memberikan infmormasi seputar

game, entertaiment, dan sejarah jepang, Wikiba Asia.

Gambar 3.1 Narasumber, Tjia Kennard Wicoady S.Kom.

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Beliau berpendapat bahwa game itu adalah sebuah entertainment / hiburan

yang masuk dalam golongan sekunder, sebagai media penghibur dan pelepas

stres masing-masing individu. Khususnya dalam konteks video game,

merupakan permainan yang muncul pada layar monitor dan digerakkan

dengan sebuah pengendali, agar seolah-olah pemain merasakan suatu

aktivitas bermain. Menurut beliau “dengan melihat pasar saat ini. Visual

adalah elemen yang sangat penting dan perlu ditonjolkan dalam sebuah

permainan. Visual adalah penarik utama secara "first impression" sebelum

pemain lebih dalam menikmati game tersebut”.
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beliau menjelaskan bahwa visual yang bagus adalah relatif, bisa

simpel, bisa juga rumit seperti model-model 3D yang kompleks. Dan jika

dibilang bahwa menghilangkan poin plus dari sistem / gameplay, bila dalam

proses memang visual lebih memakan waktu, maka gameplay harus

dikorbankan. Untuk generasi yang lebih muda, justru perlu ditonjolkannya

visual. Karena pada umur tersebut, anak-anak lebih peka dan gampang

menangkap pada hal yang berbentuk visual, daripada harus dipaksa berpikir

jauh jika memfokuskan pada sisi gameplay. Jika memberikan dampak negatif

terhadap anak, Hal ini bisa iya, dan bisa tidak. Karena apapun sesuatu yang

berlebihan pastinya membawa efek samping. Selama hal tersebut bisa

dikontrol, saya rasa tidak akan berdampak negatif dan cara mencegah untuk

menghindari dampak negatif tersebut bisa dengan memakai salah satu cara

yang di terapkan pada game - game sekarang, yaitu sistem "waktu" atau

"energy" yang hanya (dan harus) ditambahkan setiap berganti hari. Selain itu,

bila mempunyaiwaktu yang cukup, dapat mengintegrasikan sistem "Parental

Control", di mana orang tua dapat mengatur schedule bermain dgn program

terpisah, dan dikunci agar tidak sembarang org dapat mengotak-atik

perubahan tsb.

keyword : Visual, Permainan, Hiburan, pemain,gameplay, berpikir.

3.3.2. Game tower Defense

Dalam bagian game tower defense ini, dicari data-data berupa studi

literatur dari artikel pada situs website “(www.charles-wetzel.com)”, dan
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observasi yang akan dilakukan dengan mengamati game tower defense Battle Cats

dan Defenders: TD origins.

1. Literatur

Studi literatur dalam pembahasan mengenai game tower defense merujuk

pada sebuah artikel pada situs “(www.charles-wetzel.com)” yang diketing oleh

Charles Wetzel. Pada artikelnya Charles Wetzel menjelaskan bahwa game tower

defense memiliki lima fitur utama ini.

a. Sebuah game tower defense melibatkan musuh maju melintasi wilayah

satu ke wilayah lain pada medan tempur.

b. Jika mereka(musuh) berhasil mencapai tempat tujuannya, itu bukanlah

hal yang bagus.

c. Untuk menghindari musuh mencapai tempat tujuan, player harus

membuat sebuah tower yang dimana tower itu akan mempertahankan dari

musuh yang berdatangan.

d. Biasanya game seperti ini memiliki opsi score yang tinggi

e. Jika ada opsi score yang tinggi, maka tingkat kesulitan pada game akan

semakin tinggi(musuh muncul lebih banyak, jalur yang semakin pendek,

dll.)

keyword : Permainan, pertahanan, wilayah, musuh, Kesulitan, tower.

1. Observasi

Untuk memperoleh data lebih banyak tentang game tower defense maka

dilakukan kajian dari dua game berjudul Battle Cats dan Defenders: TD

origins. Berikut adalah hasil kajian dari kedua game tersebut.
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a. Battle Cats

Salah satu game dengan genre tower defense yang sangat terkenal adalah

Battle Cats. game ini bercerita tentang sekumpulan Kucing - kucing yang

bertarung melawan monster - monster yang menginvasi bumi. Mekanisme

dari game ini sangat sederhana, pemain diharuskan menyusun strategi

dalam mengeluarkan pasukan yang disediakan. Setiap pasukan memiliki

kemampuan yang variatif untuk mengalahkan monster dan

menghadangnya dari menghancurkan tower milik pemain. game Battle

Cats ini digunakan sebagai salah satu studi eksisting dalam penciptaan

visual game berjudul “Surabaya Membara”. Gambar 3.2 di bawah ini

adalah ilustrasi game Battle Cats.

Gambar 3.2 Game Battle Cats

Sumber: www.imgur.com

Kelebihan game Battle Cats adalah penggambaran animasinya yang

atraktif serta pilihan skill yang beragam, dengan hal tersebut tentu pemain
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tidak mudah bosan karena tampilan grafis yang menarik dan lucu. Namun

game Battle Cats memiliki kelemahan. Mahalnya point untuk membeli

pasukan untuk memperkuat serangan dan tinggi tingkat kesulitan setiap

stage, hal ini dapat membuat pemain bermain pada stage yang sama ber

ulang ulang untuk mengumpulkan point dan dapat menghambat eksplorasi

pemain dalam menyelesaikan story.

b. Defenders: TD origins

Defenders: TD origins merupakan game tower defense yang fokus

terhadap penjagaan benteng markas. game ini bercerita tentang dunia

medieval yang penuh sihir, dimana monster - monster menginvasi kerjaan.

Pemain diharuskan menjaga markas dari serangan musuh, terdapat senjata

dan skill yang dapat digunakan untuk menyerang musuh, semua

tergantung kepada kemampuan bermain player. Gambar 3.3 di bawah ini

adalah gambar dari game Defenders: TD origins.

Gambar 3.3 Game Defenders: TD origins

sumber: play.google.com



18

Keunikan Defenders: TD origins terdapat pada sistem kartu, pemain dapat

mengoleksi berbagai kartu dan mengunakan kekuatan kartu tersebut untuk

membantu mempertahankan markas dan kartu tersebut dapat di upgrade

agar menjadi lebih kuat, namun kelemahan dari game ini adalah gameplay

yang rumit sehingga tidak cocok dimainkan oleh anak-anak, karena anak-

anak cenderung suka dengan gaya permainan sederhana namun

menyenangkan.

Setelah dilakukan studi eksisting pada 2 game diatas dengan

memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing game, maka

dapat disimpulkan bahwa game tower defense adalah permainan yang

dimana mengharuskan pemainnya mengatur strategi untuk

mempertahankan suatu wilayah atau benteng dari serangan musuh.

keyword: Permainan, pertahanan, strategi, musuh, kesulitan, tower.

3.3.3. Peristiwa sejarah 10 November

Pada tahapan ini, pengumpulan data terarah pada kronologi peristiwa

sejarah 10 November. Proses wawancara akan dilaksanakan dengan seorang

narasumber yang memegang jabatan di sub. Unit konservasi, preparasi, dan bim-

bingan edukasi pada kantor tugu pahlawan yang berlokasi di Surabaya yaitu M.T.

Agustiono, S.Sos. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji video dokumentasi

peristiwa sejarah 10 November yang diberikan oleh bapak M.T. Agustiono, S.Sos

sendiri. Gambar 3.4 di bawah ini adalah gambar narasumber dengan penulis

sendiri yang di ambil langsung di lokasi.
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Gambar 3.4 Narasumber, M.T. Agustiono, S.Sos

Sumber: Olahan Penulis (2017)

1. Wawancara

Wawancara tentang anak-anak dilakukan langsung di lokasi dengan bapak

M.T. Agustiono, S.Sos. Beliau menjelaskan bahwa tentara Inggris melanggar

perjanjian dengan memasuki wilayah kota hingga akhirnya memicu peperangan

dengan pemuda Surabaya. Tentara Inggris terpojok hingga akhirnya memutuskan

untuk berunding dengan Soekarno dan melakukan genjatan senjata, namun

genjatan senjata hanyalah strategi untuk menata kembali kekuatan. Bala bantuan

datang merapat ke tanjung perak dari tanggal 4 sampai 6 November dan

mengungsikan masyarakat Eropa yang berada di Surabaya. Setelah semua itu,

keluarlah ultimatum yang memerintahkan kepada segenap kekuatan bersenjata
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untuk menyerahkan senjata dengan tangan di atas kepala. Ultimatum tersebut

membuat masyarakat Surabaya geram hingga pertempuran pun tidak dapat

terhindarkan. Pertempuran dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor timur, sektor

tengah, dan sektor barat.

Pada malam hari listrik kota Surabaya di padamkan dan para pemuda

Surabaya mempersiapkan benteng pertahanan di masing - masing sektor. Pagi hari

pada pukul 06:00 WIB, mulai terdengar dentuman meriam berkali - kali yang

menandakan pertempuran di mulai. Pada hari itu, 10 November 1945 Surabaya

menjadi seperti neraka, api dan asap terlihat dimana- mana. Puing - puing

berserakan, korban - korban tergeletak di tempat, namun para pemuda Surabaya

pantang menyerah dan selalu siap menghadang musuh yang datang dengan tekad

“Merdeka atau mati!”. Pertempuran berakhir di benteng pertahanan akhir para

pemuda Surabaya yang berada di gunung sari. Pertempuran terjadi selama 21 hari

dan Inggris dapat menguasai Surabaya. Hal tersebut membuat dunia geram dan

dalam forum PBB, dunia mengutuk tindakan yang telah dilakukan Inggris dan

mengakui kekuatan Republik Indonesia. Dari rangkuman di atas banyak pesan

yang didapat dari cerita peristiwa 10 November, dan melalui Tugas Akhir ini

penulis ingin menyampaikannya dengan cara yang menghibur bagi anak-anak.

Kesimpulan dari studi literatur peristiwa sejarah 10 November dapat dilihat dalam

tabel 3.5 di halaman selanjutnya.

keyword : Wilayah, Senjata, Strategi, benteng, pertahanan
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2. Literatur

Studi Literatur digunakan untuk mencari cerita sejarah perjuangan pemuda

Surabaya melawan penjajah agar memiliki kesesuaian dengan Tugas Ahir ini.

Literatur sepenuhnya didapat dari video dokumentasi peristiwa sejarah 10

November yang yang direka ulang kejadiannya. Video dokumentasi di berikan

oleh bapak M.T. Agustiono, S.Sos yang berkerja di sub. Unit konservasi,

preparasi, dan bimbingan edukasi pada kantor Tugu Pahlawan yang berlokasi di

Surabaya.

Dalam video dijelaskan bahwa tentara Inggris melanggar perjanjian dengan

memasuki wilayah kota hingga akhirnya memicu peperangan dengan pemuda

Surabaya. Tentara Inggris terpojok hingga akhirnya memutuskan untuk berunding

dengan Soekarno dan melakukan genjatan senjata, namun genjatan senjata

hanyalah strategi untuk menata kembali kekuatan. Bala bantuan datang merapat

ke tanjung perak dari tanggal 4 sampai 6 November dan mengungsikan

masyarakat Eropa yang berada di Surabaya. Setelah semua itu, keluarlah

ultimatum yang memerintahkan kepada segenap kekuatan bersenjata untuk

menyerahkan senjata dengan tangan di atas kepala.

Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya geram hingga

pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Pertempuran dibagi menjadi 3 sektor

yaitu sektor timur, sektor tengah, dan sektor barat. Pada malam hari listrik kota

Surabaya di padamkan dan para pemuda Surabaya mempersiapkan benteng

pertahanan di masing - masing sektor. Pagi hari pada pukul 06:00 WIB, mulai

terdengar dentuman meriam berkali - kali yang menandakan pertempuran di mulai.

Pada hari itu, 10 November 1945 Surabaya menjadi seperti neraka, api dan asap
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terlihat dimana- mana. Puing - puing berserakan, korban - korban tergeletak di

tempat, namun para pemuda Surabaya pantang menyerah dan selalu siap

menghadang musuh yang datang dengan tekad “Merdeka atau mati!”.

Pertempuran berakhir di benteng pertahanan akhir para pemuda Surabaya yang

berada di gunung sari. Pertempuran terjadi selama 21 hari dan Inggris dapat

menguasai Surabaya. Hal tersebut membuat dunia geram dan dalam forum PBB,

dunia mengutuk tindakan yang telah dilakukan Inggris dan mengakui kekuatan

Republik Indonesia. Dari rangkuman di atas banyak pesan yang didapat dari cerita

peristiwa 10 November, dan melalui Tugas Akhir ini penulis ingin

menyampaikannya dengan cara yang menghibur bagi anak-anak. Kesimpulan dari

studi literatur peristiwa sejarah 10 November dapat dilihat dalam tabel 3.5 di

halaman selanjutnya.

keyword : Wilayah, Senjata, Strategi, benteng, pertahanan

3.3.4. Anak

Pada tahapan ini, sebelum data tentang anak - anak dikumpulkan terlebih

dahulu ditentukan segmentation, targeting and positioning pada anak - anak yang

dituju agar pengumpulan data lebih terarah kepada anak–anak yang dituju agar

pengumpulan lebih terarah dan tepat sasaran. Pengumpulan data dilakukan untuk

menemukan keyword yang digunakan sebagai pedoman pembuatan Tugas Akhir

ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel STP 3.1.
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Tabel 3.2 Analisa STP

STP
Visual game tower defense tentang

perjuangan pemuda surabaya melawan
penjajah

Segmentati
on and

targetting

Geografis Wilayah : Surabaya
Ukuran Kota : 350.54 km²
Kepadatan Daerah : 7.890 jiwa/km²
*) Menurut sensus 2010

Demografi Umur : 8 - 11 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan
Pendidikan : 4 dan 5 SD

Psikologi Game ini debuat untuk anak yang
kesehariannya suka bermain

Positioning
Game ini diperuntukkan anak usia 8 - 11 tahun,
agar bisa menjadi media pengenalan anak
tentang peristiwa sejarah 10 November.

Sumber : Penulis (2017)

STP pada game ini ditunjukkan untuk masyarakat yang berdomisili Surabaya pada

anak usia 6-12 tahun. Pada usia ini, anak-anak di zaman ini telah mulai mengenal

teknologi (HP, PC, Laptop, berbagai teknologi elektronik lainnnya) dan pada usia

dini anak sudah mulai berkembang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh

Ritzer (2010: 50), yang menyatakan bahwa kehidupan anak tidak dapat dipisahkan

dengan dunia bermain. Perkembangan permainan modern mengikuti bias barat

yakni kemajuan perkembangan di Barat dan gagasan bahwa seluruh dunia tidak

memiliki banyak pilihan kecuali semakin mirip dengan dunia Barat.

Setelah segmentation, targeting, and positioning didapatkan hal yang selanjutnya

dilakukan adalah mencari data tentang anak-anak yang sudah ditargetkan.

Di dalam bagian ini, pengumpulan data akan di lakukan untuk mengetahui

kecenderungan anak dalam bermain. Proses wawancara akan dilaksanakan dengan

seorang narasumber melalui aplikasi jejaring Whatsapps kepada aktivis sosial dan
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anak, Nelis Aria M.Psi dan seorang seorang praktisi game dari JITC Surabaya

bernama Adhicipta Raharja Wirawan, S.E., M.Ak. Data - data untuk kebutuhan

studi literatur di dapatkan pada buku “Sumber Belajar dan Alat Permainan” dan

artikel pada situs website yaitu “id.techinasia.com”.

1. Wawancara

Wawancara tentang anak-anak dilakukan melalui aplikasi jejaring sosial,

Whatsapps kepada aktivis sosial dan anak, Nelis Aria M.Psi. beliau berpendapat

bahwa anak-anak merupakan periode penting untuk belajar Sejarah yang ada.

“Karena sejarah yang ada di indonesia mempunyai intisari atau makna yang dapat,

mendidik moral anak, mengedukasi mereka, serta mengenalkan mereka

bagaimana para pahlawan mempertahankan negaranya”.

untuk anak berusia 7-14 yang masuk dalam periode Konret operasional,

beliau menambahkan bahwa anak-anak pada periode tersebut sudah memiliki

keingintahuan yang besar terhadap suatu hal. “Metode pembelajaran sejarah

menggunakan media game tentu sangat membantu anak-anak dalam mengenal

kesejarahan Indonesia, selain menghibur, game juga memiliki mekanisme

operasional yang melatih kemampuan motorik anak dan melatih kemampuan

dalam memecahkan masalah.”

Selain itu penulis juga mewawancarai seorang praktisi game dari JITC

Surabaya bernama Adhicipta Raharja Wirawan, S.E., M.Ak. beliau adalah seorang

CEO dari studio game Mechanimotion dan aktivis gerakan boardgame bagi

pendidikan anak. Menurut beliau, “anak sangat memerlukan sebuah media yang

bersifat konkret sebagai penghubung antara informasi dengan user. Dalam hal ini,

anak dapat memperlajari hal baru melalui interaksi dengan media pembelajaran.
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Sebuah mekanik game juga diperlukan untuk mencapai pembelajaran yang

hendak diraih. Secara garis besar, apabila ingin mengajari anak tentang akademik

dan non-akademik (seperti kesejarahan dan moral) maka pemanfaatan media

seperti game sangat mendukung proses belajar anak.”

keyword : Moral, Pembelajaran, operasional, media, Bermain, konkret.

2. Literatur

Anak lebih suka suasana bebas tanpa ada tekanan, beinteraksi dengan teman,

dan bermain. Saat ini, kurikulum yang digunakan menuntut anak untuk lebih aktif

dalam pembelajaran. Posisi anak yang sebelumnya menjadi objek pembelajaran

kini beralih menjadi subjek pembelajaran. Perubahan posisi ini menyebabkan

terjadinya perubahan pola pembelajaran dari pembelajaran pasif menjadi aktif.

Dengan demikian, ada tuntutan untuk menciptakan suasana agar anak dapat aktif

dalam belajar. Anak berusia 7-14 tahun masuk dalam periode konkret operasional

yang merupakan tahap penting bagi anak dalam mempelajari sesuatu melalui

media konkret operasional (Sudono, 2008: 65), maka dari itu mereka sudah dapat

memainkan game tower defense karena menuntut mereka untuk berfikir tentang

strategi pertahanan.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Hendra Salim dalam situsnya

id.techinasia.com, menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur yang sangat

menarik dalam sebuah game tower defense, salah satunya adalah strategi. Menurut

Hendra Salim, sistem multiple layer dalam sebuah environment game sangat

diperlukan untuk menciptakan kesan depth of field yang baik sehingga anak-anak

tidak mudah bosan dengan tampilan grafis yang disuguhkan game.

keyword : Pembelajaran,Media, Operasional, strategi, pertahanan, konkret.
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3.4. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap untuk menganalisis kumpulan data yang

telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian

disimpulkan untuk menarik kata kunci utama (keyword) dalam Tugas Akhir ini.

Tabel 3.7 di bawah ini adalah tabel analisa data.

Tabel 3.2 Analisa Data

Visual game
Studi Literatur Wawancara Observasi keyword

- Visual
- Permainan
- Organisasi
- Komunikasi
- Pemain
- berpikir

- Visual
- Permainan
- Hiburan
- Gameplay
- pemain
- berpikir

- Visual
- pemain

Game tower defense
Studi Literatur Wawancara Observasi keyword

- Permainan
- Pertahanan
- Wilayah
- kesulitan

- Permainan
- Pertahanan
- musuh
- kesulitan

- Permainan
- Pertahanan

Peristiwa sejarah 10 November
Studi Literatur Wawancara Observasi keyword

- Wilayah
- Senjata
- Strategi

- Wilayah
- Senjata
- Benteng

- Wilayah
- Strategi
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Anak - Anak
Studi Literatur Wawancara Observasi keyword

- Pembelajaran
- Media
- Strategi
- Konkret

- Moral
- Pembelajaran
- Media
- Konkret

- Pembelajaran
- Media

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Dari tabel diatas menjelaskan secara detail keyword - keyword didapat dari penulis

melalui proses-proses yang telah dilakukan. Dari Visual game didapatkan

keyword visual, dan permainan, pada Game tower defense didapatkan keyword

permainan, pertahanan, sedangkan pada anak-anak didapatkan pembelajaran,

media.

Gambar 3.5 Keyword

Sumber: Olahan Penulis (2017)
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3.6.2 Deskripsi Keyword

Setelah mendapat keyword utama yaitu strong, maka dilakukan analisis dan

mendeskripsikan kerywoard yang didapat. Menurut kamus arti kata oxford dalam

bahasa Inggris strong merupakan kata sifat (adjective) yang memiliki arti Having

the power to move heavy weights or perform other physically demanding tasks

dengan arti bahasa Indonesia Memiliki kekuatan untuk memindahkan atau

melakukan sesuatu tugas dengan kekuatan fisik, Able to withstand force, pressure,

or wear dengan arti bahasa indonesia mampu bertahan dari paksaan, tekanan, atau

kecapaian, serta very intense dengan arti bahasa Indonesia sangan intens.

Setelah melakukan analisa dari keyword yang ada, maka kesimpulannya

dipilih kata strong sebagai kata kunci utama.
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