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ABSTRAK 

 

Dibuatnya penelitian ini berawal dari permasalahan data sampah yang terus 

meningkat setiap tahunnya yang membuat Bumi kita menjadi rusak jika terus 

seperti ini dan imbasnya akan balike manusia itu sendiri. Riset membuktikan bahwa 

jika sampah diproses dengan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle maka peningkatan 

sampah setiap tahunnya akan berkurang. Maka dari itu peneliti ingin memberi 

edukasi seputar 3R ini kepada masyarakat khususnya anak-anak umur 9 – 12 tahun. 

Tokoh-tokoh psikolog menyatakan, jika ingin memberi edukasi atau menanam 

perilaku, lebih efeisien jika dilakukan sejak dini yaitu pada masa anak-anak. Karena 

itu anak-anak dijadikan target pada penelitian ini. Peneliti memilih board game 

sebagai media edukasinya karena anak-anak jaman sekarang sangat suka bermain, 

maka dari itu peneliti merancang permainan yang mengedukasi seputar 3R pada 

anak-anak menggunakan board game yang didukung oleh media seperti x-banner, 

gantungan kunci, stiker, dan poster. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

untuk mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, studi kompetitor dan 

dokumentasi. Board game yang dirancang adalah berbasis family games yaitu 

permainan yang cocok dimainkan keluarga, anak kecil maupun orang tua. Dengan 

keyword Enjoyment, diharapkan board game dapat dinikmati oleh anak-anak 

khususnya umur 9 – 12 tahun. Harapannya board game edukasi ini nanti dapat 

menanamkan sifat kepedulian anak-anak terhadap sampah menggunakan metode 

reduce, reuse dan recycle. 

 

Kata kunci: Board Game, Permainan Papan, Edukasi, 3R, reduce, reuse dan recycle, 

Sampah, Tugas Akhir, Universitas Dinamika  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sampah menurut WHO (World Health Organization) adalah barang yang 

berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan atau lebih tepatnya dibuang. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sampah adalah barang yang 

dibuang oleh pemiliknya karena sudah tidak terpakai dan tidak diinginkan lagi. 

Sampah, kata yang sudah tidak asing bagi masyarakat. Sampah ada di mana-mana, 

di rumah, di kantor, di desa atau di kota, di darat maupun di laut. Baik di Indonesia 

maupun di luar negeri, sampah selalu bertambah setiap harinya. 

Sampah dan manusia tidak bisa dipisahkan karena manusia selalu 

menghasilkan sampah. .Di mana ada keramaian, di situ pasti ada sampah. Semua 

rumah tangga setiap hari menghasilkan sampah. Bahkan diri kita sendiri, dari 

bangun tidur hingga tidur lagi pasti menghasilkan sampah setiap harinya, entah itu 

kegiatan kecil atau kegiatan besar. Hal ini dinyatakan oleh dr. Aslinar, Ketua 

Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PW Aisyiyah Aceh, 

dan Wakil Ketua Forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Aceh dalam berita 

Tribun News Aceh. 

 

 

Gambar 1.1 Sampah 2016 dan estimasi ke depannya 

(Sumber: www.worldbank.org) 
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Gambar 1.2 Grafik presentase sampah yang menyebar di dunia 

(Sumber : www.worldbank.org) 

 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sampah bisa menjadi masalah yang 

sangat serius jika dibiarkan tanpa penganan yang baik dan benar. Dalam tautan 

berita Liputan 6, otoritas kota-kota yang sukses dalam menghadapi masalah sampah 

ini mendaur ulang sampah menjadi sumber daya, bahkan mereka sampai 

mengimpor sampah dari kota lain maupun negara lain. Kota-kota yang sukses 

menangani sampah itu menerapkan pengelolaan sampah yang tertimbun di TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara) maupun TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

dengan cara Reduce, Reuse, dan Recycle. Contohnya, Swedia, hanyan 1 persen 

sampah yang masuk TPA karena 50% sampah didaur ulang dan 49% dibakar untuk 

dijadikan biogas. Swedia sampai mengimpor sampah dari Norwegia sebesar 800 

ribu ton sampah per tahunnya. Mereka menggunakan berbagai tahapan pengolahan 

salah satunya menggunakan daur ulang Reduce, Reuse, dan Recycle ini.  

Berdasarkan artikel dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) 

Bandung di web badungkab.go.id, Reduce, Reuse, dan Recycle masih menjadi cara 

yang terbaik dalam menangani masalah sampah. Reduce, Reuse, dan Recycle dapat 

dilakukan oleh semua orang dalam kegiatannya sehari-hari. 3R terdiri dari reduce, 

reuse dan recycle. Reduce, mengurangi penggunaan sesuatu yang dapat 
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menyebabkan menjadi sampah. Reuse, menggunakan sampah yang masih dapat 

digunakan kembali atau fungsi lainnya. Recycle, mendaur ulang atau mengolah 

kembali sampah menjadi barang dapat dimanfaatkan. 

Menurut National Geographic Indonesia dalam tautan 

nationalgeographic.grid.id, Jumlah produksi plastik tidak dibarengkan dengan 

proses daur ulang yang memadai. Ini menjadi tantangan besar untuk pengelolaan 

sampah di Indonesia. Studi yang dilakukan selama 4 bulan menunjukkan bahwa 

saat ini masih 11,83% sampah plastik di perkotaan wilayah Pulau Jawa yang masih 

didaur ulang, sisanya sebanyak 88,17% masih berakhir di TPA atau berserakan di 

lingkungan. 

Menurut Mohammad Bijaksana Juneroseno, pendiri Waste 4 Change dalam 

tautan gayahidup.republika.co.id, mengatakan mengedukasi anak tentang 

pengelolaan sampah  di usia dini lebih mudah karena anak di fase keemasan. 

“Sangat mudah untuk mengajarkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah bijak 

kepada anak. Bagaikan kita melukis di kanvas kosong, masih polos mudah 

diarahkan”, ujar Seno. 

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan dosen psikolog 

Universitas Ciputra, Ersa Lanang Sanjaya, mengatakan fase perkembangan anak 

dibagi 4 berdasarkan teorinya Jean Piaget , yaitu batita, balita, anak awal dan anak 

akhir. Untuk anak umur 9 – 12 tahun masih dalam anak tetapi sudah mulai beranjak 

remaja, di umur segitu masih bisa diajarkan dengan mudah tentang hal-hal positif 

seperti pengelolaan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle. 

Board game menurut Adhicipta R. Wirawan adalah permainan yang memiliki 

papan, komponen/game bits, mekanik dan aturan. Statistik board game yang rilis 

tiap tahunnya terus meningkat menunjukkan bahwa board game mulai banyak 

peminatnya dan di Indonesia sendiri board game mulai meningkat peminatnya. 

Board game mulai dilirik di Indonesia karena board game sudah didukung 

oleh APIBGI (Asossiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia) dan Bekraf (Badan 

Kreatif). 6 tahun ini board game Indonesia sudah mengikuti event terbesar di dunia, 

yaitu Essen Spiel di Jerman. Essen Spiel adalah even terbesar board game tiap 

tahunnya yang diselenggarakan di Jerman. 
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Board game memiliki banyak manfaat menurut Adhicipta R. Wirawan, 

seperti dapat meningkatkan komunikasi antar pemain, melatih soft skill, 

membangun sprotivitas dan yang paling penting adalah bersenang-senang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari tugas akhir ini adalah 

merancang board game edukasi tentang pengolahan sampah  dengan Reduce, Reuse, 

dan Recycle untuk anak-anak khususnya umur 9 – 12 tahun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam perancangan ini adalah 

bagaimana merancang board game edukasi tentang Reduce, Reuse, dan Recycle 

kepada anak-anak khususnya umur 9 -12 tahun? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Media utama: Board Game 

2. Media Pendukung: Poster,.X-Banner, Stiker, Gantungan Kunci dan Video. 

3. Menggunakan ilustrasi berupa digital painting. 

4. Konten board game membahas 3 jenis sampah yaitu organik, kertas dan plastik. 

Lebih tepatnya sampah-sampah dari pemukiman, industri, tempat umum dan 

perkantoran. 

5. Pembahasan mengenai pengenalan reduce, reuse, dan recycle secara umum 

agar mudah dipahami anak umur 9 – 12 tahun. 

6. Board game berupa family games ditargetkan untuk umur 9 tahun sampai 12 

tahun. 

7. Durasi satu permainan board game ditargetkan paling lama 20 menit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuannya merancang board game edukasi berbasis family games tentang 

Reduce, Reuse, dan Recycle kepada anak-anak khususnya umur 9 -12 tahun 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai referensi bagi perancang board game 
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2. Sebagai referensi penelitian lain yang ingin merancang board game 

3. Memperkenalkan board game 

4. Memberi edukasi tentang sampah 

5. Memberi motivasi untuk melakukan Reduce, Reuse dan Recycle 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penilitian tedahulu yang dilakukan oleh M. Rahadian Halim dengan judul 

“Perancangan Papan Permainan Tentang Pentingnya Sayuran Berbasi Family 

Games Sebagai Sarana Pendidikan Anak-Anak Umur 6 – 12 Tahun”, terdapat 

kesamaan penelitian oleh M. Rahadian Halim, perancangan media yang sama yaitu 

board game dan targetnya adalah anak-anak. Perbedaannya, penelitian oleh M. 

Rahadian Halim mengedukasi anak-anak pentingnya sayuran menggunakan media 

board game sedangkan penilitian ini memberi edukasi anak-anak tentang 

pengolahan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle.dan target umur anak-anak. 

 

2.2 Sampah 

Menurut definisi WHO atau yang biasa kita kenal dengan World Health 

Organization mengatakan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, disenangi, 

dipakai atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia (Chandra: 

2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan 

sampah adalah sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang 

tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh 

kegiatan manusia. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, 

sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, dipakai, disenangi atau dibuang, yang 

berasal dari kegiatan manusia. Dari batasan ini menjelaskan bahwa sampah adalah 

hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak digunakan. Dengan 

demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:  

1.  Adanya sesuatu benda atau bahan padat  

2.  Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan,manusia  

3. Bahan atau benda tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)  

2.2.1 Sumber dan Jenis Sampah  

A. Sumber-Sumber Sampah 
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1.  Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes). Sampah ini,.terdiri 

dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang dibuang, 

seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas 

pembungkus baik kertas, plastik,daun, dan sebagainya.. 

 2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari 

tempat-tempat umum. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan 

sebagainya. 

3. Sampah yang berasal dari perkantoran Sampah ini dari perkantoran. Sampah 

ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya 

sampah ini bersifat anorganik.dan mudah terbakar (rubbish).  

4. Sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah ini berasal dari pembersihan 

jalan, yang umumnya terdiri dari : kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, 

sobekan ban, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan 

sebagainya.  

5. Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes) Sampah ini berasal dari 

kawasan industri seperti sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, 

kaleng dan sebagainya.  

6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan Sampah ini sebagai hasil dari 

perkebunan atau pertanian seperti: jerami, sisa sayur-mayur, ranting 

kayu ,batang padi, yang patah, dan sebagainya.  

7.  Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah 

pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu 

sendiri, maisalnya: pasir, batu-batuan,.tanah, sisa pembakaran dan 

sebagainya. 

8. Sampah yang berasal dari petenakan dan perikanan. Sampah berupa: sisa-sisa 

makanan, kotoran ternak, bangkai binatang, dan sebagainya (Notoatmojo, 

2003).  

B. Jenis Sampah  

1.  Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya..Sampah 

anorganik adalah sampah yang umunmya tidak dapat membusuk, misalnya : 

logam, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.  Sampah organik adalah 
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sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, 

daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.  

2. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar: Sampah yang mudah 

terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya. - 

Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, 

besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).  

3.  Sampah berdasarkan karakteristiknya: Abu baik di rumah, di kantor maupun 

industri.  Sampah Jalanan Berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri 

dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daun. Sampah.,,Pemukiman adalah 

sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan. Bangkai 

kendaraan,.yang termasuk jenis sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta 

api, satelit, kapal laut dan alat transportas lainnya. Sampah Industri terdiri dari 

sampah-sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, 

tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya..Sampah hasil penghancuran 

gedung/bangunan adalah sampah yang berasal dari perombakan 

gedung/bangunan. Sampah Padat pada pir buangan sampah yang terdiri dari 

benda yang umumnya zat organik hasil.,saringan pada pintu masuk suatu 

pusat pengolahan buangan air. Sampah khusus ialah sampah yang 

memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, 

film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksis (Mukono, 2006). 

 

2.3 Permainan 

Teori permainan adalah suatu cara belajar yang digunakan dalam 

menganalisa interaksi antara jumlah pemain yang menunjukkan strategi yang 

rasional. Teori Permainan ditemukan pertama kali oleh sekelompok ahli 

Matematika pada tahun 1944 yang dikemukakan oleh John von Neumann dan 

Oskar Morgenstern yang berisikan: “Permainan tediri atas sekumpulan peraturan 

yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok 

dengan memilih strategi yang dibangun untuk memksimalkan  kemenangan sendiri 

atau pun meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan 

kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setipa 

pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kekalahan atau kemenangan dalam 
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berbagai stiuasi.” (J, Von Neumann and O Morgenstern, Theory of Games and 

Economic Behavior (3d ed, 1953)). 

Permainan adalah pencerminan realitas, sebagai bentuk awal memperoleh 

pengetahuan menurut seorang ahli psikologi Rusia Ljublinkaja ( 1961 ) 

Menurut Gross, permainan adalah sebagai pandangan latihan fungsi-fungsi 

yang sangat penting bagi kehidupan dewasa nantinya. 

 

2.4 Psikologi Kognisi Anak 

Menurut Jean Piaget, perkembangan anak sebagian besarnya bergantung pada 

manipulasi anak terhadap dan interaksi aktifnya dengan lingkungan. Teori Piaget 

menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisi anak mengalami 

kemajuan melalui empat tahap yang jelas (Slavin, 2017: 42). Empat tahap itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Sensorimotor, perkiraan usianya saat lahir hingga 2 tahun. Pembentukan 

konsep “keajeka objek” dan kemajuan yang bertahap dari perilaku refleks ke 

perilaku yang terarahkan oleh tujuan. 

2. Praoperasi, perkiraan usianya 2 hingga 7 tahun. Perkembangan kemampuan 

menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran 

masih terus bersifat egosentris dan terpusat. 

3. Operasi Konkret, perkiraan usianya 7 hingga 11 tahun. Perbaikan 

kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan 

pengoperasian yang dapat dibalik. Pemikirannya masih tidak terpusat dan 

pemecahan masalah masih kurang dibatasi oleh egosentrisme. Masih belum 

memiliki pemikiran abstrak. 

4. Operasi Formal, perkiraan usianya 11 tahun hingga dewasa. Pemikirannya 

abstrak dan semata-mata simbolik.,dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan 

melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. 
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2.5 Board Game 

2.5.1 Pengertian Board Game 

Board game menurut Adhicipta R. Wirawan adalah permainan yang 

dilakukan oleh 2 orang atau lebih menggunakan papan/board sebagai komponen 

utama dan memiliki game bits, mekanik permainan dan aturan bermain. 

2.5.2 Sejarah Board Game 

Board game menurut Mike Scorviano (2010) dalam sejarah Board game dan 

psikologi permainan adalah jenis permainan di mana komponen-komponen 

dipindahkan, ditempatkan atau digerakkan ke tempat yang sudah diberi tanda atau 

menurut aturan permainan. Permainan mungkin didasarkan pada strategi murni,  

kesempatan atau campuran dari keduanya dan memiliki tujuan yang harus dicapai 

oleh pemainnya. Permainan board game atau yang disebut juga permainan papan 

sudah  banyak dimainkan dalam kebudayaan dan peradaban sepanjang sejarah. 

Sejumlah situs sejarah penting, artefak, dan dokumen memperlihatkan bahwa 

adanya permainan board game pada masa itu. Diantaranya adalah Senet  yang 

ditemukan pada masa pre-dinasti dan dinasti awal kerajaan Mesir Kuno (sekitar 

3500-3100 SM). Senet diketahui adalah board game tertua. Mehen, salah satu 

bentuk permainan board game lainnya dari zaman pra dinasti Mesir. Go, board 

game strategi, termasuk board game strategi kuno yang berasal dari China. 

2.5.3 Jenis Mekanik Board Game 

Di bawah ini adalah 10 jenis-jenis mekanik board game atau biasanya disebut 

game mechanics yang paling disukai berdasarkan data dari Dinesh Vatvani: 

1. Card Drafting 

Pemain diberi sejumlah kartu lalu diberi kesempatan untuk memilih kartu 

yang diberikan pada pemain. Lalu, pemain memilih dan mengumpulkan set 

kartu yang pemain inginkan. 

2. Dice Rolling 

Permainan yang menggunakan dadu sebagai komponen utama dari 

permainan. Dadu di lempar untuk menentukan sebuah langkah. 

3. Hand Management 

Pemain mengolah/manage kartu-kartu yang sudah ada di tangan pemain 

untuk memenangkan permainan. 
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4. Hex-and-Counter 

Mekanik dalam yang biasa dipakai War Games klasik, menggunakan penanda 

berbentuk segi 6 atau hexagonal lalu pemain bisa memindahkan penanda 

tersebut ke 6 arah yang tersedia. 

5. Memory 

Pemain diharuskan mengingat setiap informasi yang pemain dapatkan dari 

permainan tersebut atau dari pemain lain. 

6. Point to Point Movement 

Mekanik yang menggunakan bidak lalu dipindahkan oleh pemain untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkan yang 

mereka inginkan. 

7. Roll / Spin and Move 

Berbeda dengan dice rolling, mekanik ini menggunakan dadu untuk 

menentukan berapa jumlah langkah yang bisa mereka gunakan sedangkan 

dice rolling bisa digunakan untuk lainnya. 

8. Set Collection 

Pemain mengumpulkan dan mengoleksi set barang untuk memenangkan 

permainan. 

9. Tile Placement 

Tile atau kepingan yang biasa terbuat dari kardus/cardboard. Mekanisme ini 

poin didapatkan dengan cara meletakkan beberapa petakan atau tile  hingga 

membentuk suatu area dalam jumlah tertentu. 

10. Variable Player Powers 

Mekanisme permainan yang di mana pemain memiliki kekuatan mereka 

masing-masing dan berbeda-beda untuk berkompetisi dalam permainan 

tersebut. 

2.5.4  Board Game berbasis Family Games 

Esensi family games yang bisa juga disebut classic board game ini bukan 

terletak permainannya tetapi pada pengalaman suasana kebersamaan saat bermain. 

Contoh board game yang berbasis family games adalah Ular Tangga, Game of Life, 

Monopoly dan lain sebagainya. 

2.5.5  Manfaat Board Game 
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Board game juga memiliki manfaat bagi para pemain yang memainkannya, 

apalagi memainkannya secara rutin. Di bawah ini manfaat yang terasa jika sering 

memainkannya: 

1. Menambah Kinerja Otak 

Ketika bermain kita akan memikirkan apa langkah kita selanjutnya. 

2. Melepaskan Stres  

Tentu saat kita meresa stres kita membutuhkan yang namanya hiburan, makan 

board game bisa menjadi pilihan yang tepat. 

3. Membuat Kebahagiaan 

Saat bermain tubuh kita merasa bahagia secara alami entah itu secara 

emosional ataupun jasmani. 

4. Mempererat ikatan atau hubungan 

Saat bermain tentu kita bermain dengan lawan, tentunya kita pasti 

berkomunikasi dengan pemain lain. 

5. Representasi kehidupan nyata 

Board game bisa menjadi gambaran apa yang kita lakukan jika sudah dewasa 

nanti atau di situasi tertentu. 

6. Menurunkan tekanan darah 

Saat bermain kita akan merasa rileks maka ini dapat menurukan tekanan 

darah. 

7. Mengajarkan kesabaran dan menentukan tujuan 

Saat bermain kita juga diuji kesabaran kita saat ada masalah menimpa saat 

bermain dan menentukan tujuan kita selanjutnya. 

8. Mengasah kreatifitas 

Dalam board game pasti ada yang namanya replaybility, jadi kita akan 

berkreatifitas dari itu. 

 

2.6 Desain Komunikasi Visual 

Desain grafis lebih sering disebut “desain komunikasi visual” (DKV) karena 

memiliki peran mengkomunikasikan pesanatau informasi kepada pembaca dengan 

berbagai macam kekuatan visual seperti ilustrasit, tipografi, layout, garis, warna 

dan sebagainya dengan bantuan teknologi. 
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Desain komunikasi visual tedapat tiga makna yang saling dikaitkan. Desain, 

berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa, serta kreatifitas. Komunikasi, 

Ilmu yang bertujuan menyampaikan untuk menyampaikan pesan. Visual, sesuatu 

yang dapat dilihat oleh mata (Adi Kusrianto, 2007: 11). 

2.6.1 Unsur-Unsur Desain 

1. Garis  

Makna garis adalah jejak dari suatu benda (Sakhmat Supriyono, 2010: 58). 

Saat kita menggerakkna mouse atau menggores alat tulis kita dan gerakan itu 

meninggalkan jejak, maka itu dapat disebut garis. Wujud garis sangat 

bervariasi sesuai kebutuhan dan citra yang diinginkan. Garis lurus kesannya 

formal dan kaku. Garis lenkung kesannya lembut dan luwes. Garis zigzag 

kesannya dinamis dan keras. Garis tak beraturan kesannya tidak formal dan 

fleksibel. 

2. Bidang 

Semua betuk apa pun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar dapat disebut 

bidang). Bidang dapat berbentuk geometris maupun berbentuk tidak 

beraturan. Bidang geometris contohnya lingkaran, segitiga, segiempat, elips, 

setengah lingkaran dan sebagainya memiliki kesan formal. Sedangkan 

sebaliknya, bidang tidak beratura atau non-geometris memiliki kesan tidak 

formal, dinamis dan santai (Sakhmat Supriyono, 2010: 66. 

3. Warna 

Warna adalah elemen visual yang sangat penting karena mudah mendapatkan 

perhatian pembaca. Warna kuat dan kontras memiliki kesan dinamis dan 

cenderung meriah. Warna soft cenderung berkesan lembut, tenang dan 

romantik (Sakhmat Supriyono, 2010: 70) 

4. Gelap-Terang (value) 

Perbedaan nilai gelap-terang disebut value. Kontras value adalah desain 

komunikasi visual yang digunakan untuk menonjolkan informasi atau pesan 

sekaligus menciptakan ciptra. Low contrast value berkesan kaelm, damai dan 

statis. Sebaliknya high contrast value memiliki kesan dinamis, riang dan 

dramatis (Sakhmat Supriyono, 2010: 78). 
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5. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda 

(Sakhmat Supriyono, 2010: 80). 

6. Ukuran 

Besar-kecilnya elemen visual dalam desain komunikasi visual memiliki nilai 

kemudahan baca (legibility) yang tinggi (Sakhmat Supriyono, 2010: 85). 

2.6.2 Prinsip Desain 

1. Balance (Keseimbangan) 

Pembagian sama berat, baik secara visual maupun optik. Komposisi desain 

dikatakan seimbang jika objek di bagian kiri dan kanan terkesan sama berat. 

Ada dau pendekatan untuk mendapatkan balance. Pertama, keseimbangan 

formal (formal balance) yaitu membagi sama berat atas-bawah atau kanan-

bawah secara simetris. Kedua, keseimbangan asimetris (infromal balance), 

yaitu penyususan elemen-elemen desain yang tidak sama antara sisi kiri dan 

sisi kanan tapi terasa seimbang (Rakhmat Supriyono, 2010: 87). 

2. Emphasis (Tekanan) 

Informasi yang dirasa paling penting untuk disampaikan harus ditonjolkan 

secara mencolok melalui elemen visual yang kuat. Ada beberapa cara untuk 

menonjolkan objek, yaitu menggunakan warna mencolok, ukuran 

foto/ilustrasi dibuat paling besar, menggunakan huruf yang besar, arah 

diagonal dan dibuat paling berbeda dengan elemen-elem lainnya. Ada tiga 

cara melakukannya dalam karya desain, yaitu kontras, isolasi objek dan 

penempatan objek (Rakhmat Supriyono, 2010: 89). 

3. Rhythm (Irama) 

Pola yang dibuat dengan cara menyusun elemen-elemen visual secara 

berulang-ulang. Irama visual dapat berupa variasi ataupun repetisi. Repetisi 

adalah irama yang dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara 

konsisten, sementara variasi adalah perulangan elemen visual disertai 

perubahan posisi atau ukuran (Rakhmat Supriyono, 2010: 94). 

4. Unity (Kesatuan) 
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Desain dapat dikatakan menyatu jika secara keseluruhan elemen tampak 

harmonis, ada satu kesatuan antara ilustrasi dengan tipografi, warna, dan 

elemen-elemen desain lainnya (Rakhmat Supriyono, 2010: 97). 

 

2.7 Tipografi 

Tipografi berasal dari kata Yunani tupos (yang diguratkan) dan graphoo 

(tulisan). Dulu tipografi hanya diartikan,,sebagai ilmu cetak-mencetak. Orang yang 

memiliki dibidang tipografi adalah tipografer. Tipografi dalam perkembangannya 

dikatikan degan gaya atau model huruf cetak. Bahkan sampai sekarang berkembang 

menjadi lebih luas lagi, yaitu mengarah pada disiplin ilmu yang mempelajari 

karakteristik dan spesifikasi huruf, bagaimana mengelola dan memilih huruf untuk 

tujuan tertentu (Rakhmat Supriyono, 2010: 20). Huruf dalam tipografi dibagi tujuh 

menurut Rakhmat Supriyono dalam bukunya Desain Komunikasi Visual, berikut 

huruf-hurufnya: 

1. Huruf) Transisi (Transitional) 

2. Huruf Klasik (Classical Typefaces 

3. Huruf Sans Serif  

4. Huruf Modern Roman 

5. Huruf Berkait Balok (Egyptian Slab Serif) 

6. Huruf Tulis Sscript) 

7. Huruf Dekoratif (Decorative) 

 

2.8 Ilustrasi 

Ilustrasi adalah foto atau gambar yang memiliki tujuan untuk menjelaskan 

teks dan sekaligus menciptakan daya tarik. Ilustrasi dapat digunakan untuk 

mempermudah dan memperjelas pembaca memahami pesan serta menambah daya 

tarik desain. Ilustrasi yang menarik perhatian pembaca biasanya memenuhi 

beberapa kriteria sebagai berikut: informatif, komunikatif dan mudah untuk 

dipahami, menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca, punya daya pukau yang 

kuat  dan harus mempunyai kualitas yang memadai (Rakhmat Supriyono, 2010: 

50). 
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2.9 Logo 

Logo adalah salah satu bentuk iklan yang singkat dan menjadi salah satu 

tantangan untuk para Graphic Designer. Di samping menjadi tanda pengenal, logo 

juga membawa imajinasi orang kepada pemilik logo itu. Logo memiliki pesan yang 

sangat luas atua besar dalam ruangan yang sangat sempit (Adi Kusrianto, 2007: 

231). 

 

2.10 Warna 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, warna merupakan salah satu elemen 

visual yang sangat penting karena mudah untuk mendapatkan perhatian dari 

pembaca (Rakhmat Supriyanto, 2010: 72). Dalam seni rupa, warna dapat dilihat 

dari tiga dimensi, yaitu: 

1. Hue 

Pembagian warna berdasarkan nama  dari warna-warna, seperti merah, 

kuning, hijau, biru dan seterusnya. Berdasarkan Hue, warna dibagi menjadi 

tiga golongan, yaitu: 

a. Warna Primer 

Terdiri dari kuning, merah dan biru. 

b. Warna Sekunder 

Merupakan warna gabungan dari dua warna primer yang seimbang, 

contohnya hijau (kuning + biru). 

c. Warna tersier 

Gabungan warna premier dan warna sekunder. 

Warna dalam seni rupa berbeda dengan warna yang digunakan dalam dunia 

percetakan (cetak offset). Warna di dunia percetakan biasa disebut CMYK (Cyan, 

Magenta, Yellow dan Black). Warna, secara visual dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu warna panas, seperti merah, kuning, oranye dan sebagainya dan warna dingin, 

seperti biru, hijau, ungu dan sebagainya.  

2. Value 

Terang dan gelapnya warna. Semua warna dapat diperkuat atua diperlemah 

kekuatannya dengan cara diterangkan atau digelpakan. 

3. Intensity 
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Tingkat kemurnian atau kejernihan warna (brightness of color). Sebuah 

warna yang memiliki intensitas penuh jika warna tersebut tidak dicampur 

dengan warna lain. 

 

2.11 Layout 

Pada umumnya layout dapat diartikan sebagai tataletak elemen-elemen 

desain terhadap suatu bidang dalam media untuk mendukung pesan atau konsep 

yang ingin disampaikan. Dalam perkembangannya definisi layout sudah sangat luas 

sehingga banyak orang me-layout sama dengan mendsain itu sendiri. Me-layout 

adalah salah satu proses kerja dalam desain (Rustan, 2009: 0). Elemen layout 

sendiri ada banyak, seperti header, judul, deck, box, artworks, foto, indent dan 

masih banyak lagi (Rustan, 2009: 23). 

 

2.12 Kertas 

Kertas berdasarkan artikel yang ditulis oleh Muhaimin merupakan bahan 

yang tipis yang terbuat dari kompresi serat dari pulp. Kertas dijadikan media utama 

untuk menulis, melukis, mencetak dan masih banyak lagi. Sebelum ditemukannya 

kerta oleh Bangsa Sumeria, peradaban sebelumnya masih menggunakan 

menggunakan batu, kayu, bambu dan lainnya. Manfaat kertas sendiri sangat 

membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mencetak buku, membuat buku 

tulis, untuk bungkus dan lainnya.  

Terdapat tujuh teknik dalam pengerjaan kertas, yaitu teknik dasar memotong, 

melipat, menoreh, menyambung, menggulung, gabungan melipat dan memotong 

dan gabungan memotong, menyambung dan menggulung. Jenis-jenis kertas ada 

banyak, berikut jenis-jenisnya: kertas HVS, book paper, art paper, art carton, 

karton bw, jasmine, concorde, linen jepang, buffalo, NCR dan masih banyak lagi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penilitian yang digunakan dalam peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data yang diperlukan dalam perancangan board game edukasi tentang 

Reduce, Reuse, dan Recycle untuk anak-anak khususnya umur 9 – 12 tahun. 

Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berutjuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

3.2 Unit Analisis 

3.2.1 Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data untuk  

merancang board game edukasi tentang Reduce, Reuse, dan Recycle untuk anak-

anak khususnya umur 9 – 12 tahun adalah: 

1. Sampah yang dapat diolah dengan Reduce, Reuse dan Recycle 

2. Board game 

3. Anak-anak umur 9 – 12 tahun 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data untuk  

merancang board game edukasi tentang Reduce, Reuse, dan Recycle untuk anak-

anak khususnya umur 9 – 12 tahun adalah: 

1. Tempat Pembuangan Sementara 

2. Tempat Pembuangan Akhir 

3. Tempat pengolahan sampah 

4. Tabletoys, Board Game Library 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Data yang dikumpulkan oleh peneliti sangatlah penting dalam merancang 

board game edukasi tentang Reduce, Reuse, dan Recycle untuk anak-anak 

khususnya 9 – 12 tahun karena dibutuhkan data yang valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

3.3.1 Observasi 

Tempat yang akan diobservasi peneliti adalah tempat pembuangan sampah 

dan pengolahan sampah untuk mencari data tentang sampah dan board game 

library untuk mencari data tentang board game. 

3.3.2 Wawancara 

Peneliti berencana mewawancarai dosen psikolog Universitas Ciputra yaitu 

Ersa Lanang Sanjaya tentang psikolog anak khususnya umur 9 – 12 tahun, lalu 

Adhicipta Wirawan tentang board game sebagai media edukasi. Untuk data tentang 

perancangan board game, peneliti mewawancarai Sam Hagen, seorang Game 

Master di Tabletoys dan Ang Martin, Founder dari Tabletoys. Untuk data sampah, 

peneliti akan mewawancarai Mohammad Bijaksana Juneroseno, Founder Waste 4 

Change. 

3.3.3 Dokumentasi 

Selama mengumpulkan data, peneliti mengambil foto atau video saat 

observasi, wawancara dan Forum Group Discussion sebagai bukti dokumentasi. 

3.3.4 Forum Group Discussion 

Peneliti akan melakukan FGD untuk mendiskusikan konsep perancangan 

board game yang dirancang oleh peneliti bersama komunitas Board Game Monday  

dan Papan Dolanan Arek Suroboyo. 

3.3.5 Studi Literatur 

Peneliti menggunakan beberapa literature seperti buku Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Psikolog Pendidik Teori dan Praktik dan Game Design Workshop serta 

beberapa artikel dari internet guna memperkuat data dan informasi yang didapat. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dibagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan data. Ini dilakukan agar data yang didapat  semakin 

terorganisir. 
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3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan 

dipilih sesuai ke valid-an data dalam hal pengelolaan sampah Reduce, Reuse, dan 

Recycle. Selanjutnya dikemas dalam penyajian data. 

3.4.2 Penyajian Data 

Dari hasil reduksi data, disajikan secara bentuk tulisan, gambar maupun tabel, 

dipadukan untuk penyimpulan proses selanjutnya. Data tersebut diperoleh dati 

observasi wawancara, dokumentasi dan Forum Group Discussion. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Setelah mendapatkan ke valid-an data dengan sistem sebagaimana yang telah 

tertulis pada bagian sebelumnya, maka data tersebut akan menjadi acuan untuk 

memecahkan permasalahan pada penelitian ini.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung maupun 

secara online untuk mencari data dan informasi tentang pengolahan sampah dan 

jenis sampah yang paling banyak diperoleh dan diolah kembali di beberapa Tempat 

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Brebek, Tambaksawah, Ketintang dan 

lain sebagainya. Sampah-sampah sebagian besar adalah sampah plastik, kertas dan 

organik. Sebagian besar botol plastik sering mereka ambil sendiri untuk mereka jual 

sendiri, sisanya mereka serahkan ke tempat pengolahan sampah, contoh Tempat 

Pengolahan Sampah Jambangan. Peneliti juga mengobservasi secara online 

bagaimana Pusat Daur Ulang Jambangan megolah sampah yang terukumpul disana. 

Pertama memilah sampah-sampah seperti plastik, kertas dan organik. Sampah 

organik diolah menjadi pupuk, sampah plastik dan kertas menggunakan mesin press 

lalu ditata dengan rapi. 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ersa Lanang Sanjaya selaku dosen 

Universitas Ciputra jurusan Psikolog pada tanggal 16 Oktober 2020, menurut 

keterangan beliau untuk merubah kebiasaan orang itu suatu hal yang susah apalagi 

jika sudah beranjak dewasa dan kebiasaan itu sudah terlalu lama. Maka dari itu, 

membangun kebiasaan pada anak lebih mudah daripada merubah kebiasaan 

manusia tersebut. Beliau juga menerangkan psikolog anak dibagi menjadi 4 

menurut teori dari Piaget pada anak, yaitu: Sensorimotor (0 – 2 tahun), Praoperasi 

(2 – 5 tahun), Operasi Kongkret (5 – 7 tahun) dan Operasi Formal (8 – 12 tahun). 

Karena peneliti menargetkan anak umur 9 – 12 tahun, maka peneliti menggunakan 

pendekatan Operasi Formal. Secara singkat, Operasi Formal, sudah clear dan tidak 

abstrak. Menurut beliau, anak umur 9 – 12 tahun diberi pembelajaran melalui media 

board game itu sangatlah bisa. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Putik Bunga Perdana dari Waste 

4 Change seputar reduce, reuse dan recycle dan sedikit tentang pengolahan sampah. 
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Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan kalau mereka selama mengisi 

acara sebagai pembicara yang membahas tentang seputar sampah khususnya reduce, 

reuse dan recycle masih banyak masyarakat yang perlu diedukasi lagi tentang 3R 

ini terutama pada anak-anak. Founder dari Waste 4 Change sendiri percaya bahwa 

mengedukasi anak-anak lebih mudah ketimbah orang yang lebih dewasa. 

Lalu, berdasarkan wawancara dengan Adhicipta R. Wirawan selaku dosen 

jurusan akuntansi dan seorang board game designer pada tanggal 17 Oktober 2020, 

menerangkan permainan yang dapat disebut sebuah board game jika memiliki 

komponen papan sebagai komponen utama dan komponen lainnya berupa gamebits, 

dan permainan tersebut memiliki mekanik dan aturan bermain. Board game pada 

umumnya terdapat edukasi tersendiri. Contoh board game buatan beliau Linimasa 

Card Game memiliki edukasi sejarah Indonesia di dalamnya. Beliau juga 

menerangkan board game memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

media lainnya seperti buku, video dan video game. Kelebihan tersebut adalah 

terdapat interaksi antar pemain karena ada kontak fisik, mengajarkan sportivitas 

dan juga meningkatkan softskill pada pemainnya. Beliau juga setuju jika board 

game dijadikan media pembelajaran pada anak apalagi edukasi tentang sampah. 

Beliau menyarankan Board Game Publisher seperti Iello, Haba dan Days of 

Wonder untuk dijadikan acuan perancangan board game. 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan narasumber Sam Hagen yang 

bekerja sebagai board game master di Tabletoys pada tanggal 6 November 2020, 

menerangkan macam board game yang disukai anak-anak umur sekitar 9 – 12 

tahunan biasanya memiliki desain yang colorful, ukuran board gamenya besar dan 

mempunyai ilustrasi yang lucu. Untuk durasi permainannya sekitar 10 – 20 menit, 

paling lama 30 menit. Sam Hagen juga menceritakan reaksi anak-anak bermain 

board game, mulai dari ramai, enjoy dan teriak-teriak saat bermain. Beliau juga 

memberikan tips-tips dalam merancang sebuah board game, seperti sering 

melakukan playtest, first impression dari board game tersebut, dan yang paling 

terpenting adalah rulebook. Beliau mengatakan rulebook merupakan bagian utama 

dari board game, bisa dibilang 70% nyawa dari board game itu sendiri. Rulebook 

yang bagus berisikan cerita singkat board tersebut, isi komponen, setup, goals, flow 

permainan dan end game. 
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4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 

Gambar 4.1 Kumpulan foto-foto bersama narasumber (dari kiri: Pak Adhicipta, 

Mas Sam Hagen dan Pak Ersa 

(Sumber: peneliti) 

 

  

Gambar 4.2 Observasi di beberapa Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 

(Sumber: peneliti) 

 

Gambar 4.3 Observasi di beberapa Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 

(Sumber: Suara Surabaya dan Bangsa Online) 
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4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Berdasarkan studi literatur yang peneliti cari dari sumber seperti buku “Ilmu 

Kesehatan Masyarakat” serta sumber dari internet seperti World Bank, National 

Geographic dan Waste 4 Change tentang data dan kondisi sampah di beberapa 

belahan Bumi dan dikhususkan pada Indonesia, didapati sampah terus meningkat 

setiap tahunnya dan didapati sampah plastik menjadi sampah terbanyak disusul oleh 

sampah kertas dan sampah organik. Didapati juga metode reduce, reuse dan recycle 

merupakan metoda yang paling manjur untuk mengatasi sampah yang kian 

meningkat jika dilakukan oleh sebagian besar manusia. Tapi itu tidak mungkin 

terjadi jika orang-orang khususnya orang dewasa tidak peduli dengan sampah 

seperti memilah dan mengolahnya terlebih dahulu, dikarenakan sudah terbiasa 

seperti itu sejak dini. 

Berdasarkan studi literatur tentang psikolog anak seperti buku Psikolog 

Pendidik Teori dan Praktik, jurnal oleh Juwantara dan lain sebagainya, menyatakan 

bahwa psikolog anak dibagi menjadi 4 yang seperti dijelaskan dalam hasil studi 

wawancara di atas.  

Lalu berdasarkan studi literatur yang dipakai untuk membantu merancang 

board game edukasi berbasis family games dalam buku Game Design Workshop 

oleh Tracy Fullerton tentang tematik yang diangkat, mekanik board game yang 

cocok dan tata cara bermain yang mudah membuat board game tersebut dapat 

dimainkan semua umur menjadikan board game tersebut berbasis family games.  

Dengan ini hasil-hasil studi literatur di atas membuat peneliti menggunakan board 

game sebagai media edukasi 3R yang segmennya untuk anak usia  9 -12 tahun. 

 

4.2 Reduski Data 

4.2.1 Observasi 

Hasil reduksi data observasi adalah sampah-sampah yang terukumpul 

sebagian masih tercampur antara sampah plastik, kertas dan organik, sebagian 

sudah terpilah, ini memudahkan para pengelola TPST memilah sampah-sampah 

mereka yang nanti akan diteruskan ke tempat daur ulang sampah. Sebagian TPST 

memiliki mesin pendaur ulang sendiri dan ada juga yang melakukan daur ulang 

sendiri secara manual. Untuk sampah plastik menggunakan mesin press dan 
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sampah organik menggunakan mesin yang menghancurkan sampah tersebut 

menjadi pupuk. Didapati juga kebanyakan sampah yang terkumpul adalah sampa 

plastik disusul oleh kertas dan organik. 

4.2.2 Wawancara 

Hasil reduksi data wawancara adalah merubah kebiasaan orang terutama 

orang dewasa itu susah, jadi lebih baik membangun kebiasaan yang positif sejak 

kecil karena lebih mudah, maka ditargetkan anak-anak. Untuk anak umur  9 – 12 

tahun digunakan pendekatan Operasi Formal dan board game bisa dijadikan media 

alternatif untuk mewujudkan membangun kebiasaan yang positif seperti 

mengetahui prinsip reduce, reuse dan recycle serta peduli sampah. Lalu, 3R masih 

perlu disosialisasikan ke masyarakat. Selanjutnya board game sangatlah bisa 

dijadikan media edukasi dan memiliki keunggulan tersendiri dibanding media 

lainnya seperti buku, video dan lain sebagainya. Dan terakhir, banyak anak mulai 

mengenal board game dan sebagian besar suka dengan bermain board game. Anak 

umur 9 – 12 tahun biasanya suka permainan yang tidak membutuhkan waktu yang 

banyak, peraturan yang mudah dimengerti serta eye catching bagi anak tersebut 

seperti ilustrasi dan komponen yang lucu dan size besar. Rulebook menjadi 70% 

jiwa dari board game tersebut, semakin simple dan mudah dipahami semakin bagus. 

4.2.3 Dokumentasi 

Reduksi data dari hasil dokumentasi adalah sampah yang terkumpul di TPST 

dipilah menjadi 3 bagian besar yaitu sampah plastik, kertas dan organik. Sebagian 

TPST mengolah kembali sampah mereka dan ada yang diteruskan ke bank sampah 

atau ke tempat khusus pengolahan sampah. Ada pula yang direcycle untuk 

dijadikan barang lain. Peneliti juga mengambil foto beberapa sampah yang nantinya 

diilustrasikan menjadi komponen board game. Beberapa board game juga ada yang 

sudah mengangkat tema sampah yang dijadikan referensi perancangan board game 

edukasi berbasis family games tentang 3R untuk anak umur 9 – 12 tahun. 

4.2.4 Studi Literatur 

Yang didapat dari berbaga studi literatur seperti buku dan artikel secara online 

maupun offline dapat membantu merancang board game edukasi berbasis family 

games tentang reduce, reuse dan recycle untuk anak-anak umur 9 – 12 tahun seperti 

logo, board game design dan media pendukung lainnya. Lalu sampah-sampah yang 
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sering dijumpai atau banyak datanya dan dikelompokkan menjadi 3 yaitu sampah 

plastik, kertas dan organik. 3R dipercayai merupakan prinsip yang paling ampuh 

dalam menangani masalah persampahan. 

 

4.3 Penyajian Data 

Dari reduksi data di atas maka didapat beberapa poin-poin dalam penyajian 

data, yaitu: 

1. Sampah paling banyak terkumpul di beberapa Tempat Pembuangan Sampah 

Terpadu terdiri dari plastik, kertas dan organik. 

2. Reduce, reuse dan recycle menurut para ahli dirasa paling ampuh dalam 

menangani permasalahan sampah 

3. Mendesain board game dengan desain yang lucu dan menarik bagi anak serta 

membuat tata cara permainan yang mudah bagi anak tetapi tetap memberi 

edukasi tentang reduce, reuse dan recycle. 

4. Merancang board game yang berisikan tentang reduce, reuse dan recycle 

kepada anak-anak umur 9 – 12 tahun dengan Operasi Formal sesuai psikolog 

pemikiran anak. 

5. Memberikan informasi tambahan seputar sampah agar lebih peduli dengan 

sampah ekpada anak-anak. 

 

4.4 Penarikan Kesimpulan 

Dari data-data yang diambil dari analisis data, reduksi data dan penyajian data 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan seiring naiknya data sampah di dunia, 

mengedukasi tentang kepedulian sampah itu penting terutama dengan prinsip 

reduce, reuse dan recycle karena menurut para ahli, 3R dirasa paling ampuh dalam 

menangani permasalahan sampah di dunia. Dan untuk mewujudkan itu, anak-anak 

ditargetkan untuk diedukasi tentang sampah sejak dini agar mereka nanti memiliki 

dan membangun kebiasaan peduli sampah terutama dengan prinsip 3R. Board game 

bisa dijadikan media edukasi alternatif tentang reduce, reuse dan recycle kepada 

anak-anak khususnya umur 9 – 12 tahun, karena board game berbau permainan dan 

anak-anak suka bermain maka board game dirasa bisa menjadi media edukasi.   
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4.5 Konsep (Keyword) 

4.5.1 Segmentation, Targeting dan Positioning (STP) 

1.  Segmentation 

Berikut merupakan penjabaran tentang segmentasi dari board game berbasis 

family games tentang Reduce, Reuse dan Recycle: 

a. Geografis 

Wilayah  : Jawa Timur, Indonesia 

Lokasi : Surabaya dan sekitarnya 

b. Demografis 

Umur                  : 9 - 12 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki.,dan perempuan 

Status Keluarga : belum menikah 

Pendidikan        : SD 

c. Psikografis 

Gaya hidup : Aktif dan playful. 

Kepribadian : Memiliki imajinasi tinggi, rasa penasaran tinggi dan suka 

bermain 

2. Targeting. 

Segmen untuk perancangan board game ini adalah anak-anak usia 9 – 12 

tahun. Untuk target market dari perancangan board game ini adalah orang tua dari 

anak-anak usia 9 – 12 tahun. Berikut target market  dan target audience dari 

perancangan board game ini: 

a. Target Audience 

Umur   : 9 – 12 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Status Keluarga  : Belum menikah 

Pendidikan  : SD 

b. Target Market 

Usia   : 24 – 65 tahun. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Status Keluarga  : Menikah 
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Pendapatan  : >Rp. 4.000.000 per-bulan 

Pendidikan  : SMA - Sarjana 

Kelas Sosial:   Menengah ke atas 

3.       Positioning. 

Board game ini nantinya bisa digunakan sebagai media pembelajaran tentang 

Reduce, Reuse dan Recycle yang kedepannya dapat membantu anak-anak 

khususnya usia 9 – 12 tahun dalam pengenalan sampah serta 3R dengan cara 

bermain board game yang memiliki visual yang eye catching bagi anak serta media 

interaktif. 

4.5.2 Unique Selling Proposition (USP) 

Pada umumnya edukasi sampah khususnya reduce, reuse dan recycle hanya 

berupa teks dan gambar dalam buku atau papan informasi dan hanya berupa 

informasi dari mulut ke mulut, dengan adanya board game edukasi tentang reduce, 

reuse dan recycle ini bisa dijadikan media interaktif yang dapat menimbulkan 

ketertarikan anak-anak untuk bermain dan belajar tentang sampah khususnya 

reduce, reuse dan recycle. Dengan menggunakan ilustrasi digital painting yang 

menarik dan memberikan pengalaman bermain yang seru bagi anak sehingga nanti 

akan timbul kebiasaan pada anak-anak untuk peduli sampah khususnya 

menggunakan metode reduce, reuse dan recycle. 

4.5.3 Analisis SWOT 

Di bawah ini adalah penjelasan SWOT (strength, weakness, opportunity dan 

threat) dari board game edukasi tentang reduce, reuse dan recycle. Dengan adanya 

SWOT ini dapat diketahui peluang dan ancaman eksternal yang dihadapai agar 

mendapatkan kesesuaian kekuatan dan kelemahan dari board game edukasi ini. 

Berikut tabel SWOT: 
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     Internal 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strength Weakness 

 Dapat mengurangi jumlah 

sampah 

 Membuat masyarakat 

lebih peduli dengan 

sampah 

 Memotivasi anak-anakt 

untuk melakukan hal 

positif seperti 3R 

 Memberikan edukasi 

tentang 3R dengan media 

yang interaktif 

 Memerlukan effort untuk 

melakukan 3R 

 Masih banyak anak-anak 

yang tidak melakukan 3R 

 Kurangnya minat anak-

anak untuk melakukan 3R  

 

Opportunity S - O W - O 

 Mengurangi polusi sampah 

 Edukasi tentang 3R jarang 

terdapat pada board game 

 Anak-anak masih mudah 

untuk menerima informasi 

yang baru 

 Media tentang edukasi 3R 

banyak yang tidak 

mendapatkan perhatian 

leibh pada anak-anak 

Menumbuhkan rasa inisiatif 

pada anak untuk melakukan 3R 

setelah adanya edukasi tentang 

3R melalui board game 

edukasi. 

 

Menyajikan edukasi 3R pada 

anak-anak dengan ilustrasi 

berupa digital painting pada 

board game agar menarik minat 

anak-anak. 

Threat S - T W - T 

 Banyak anak-anak yang 

tidak melakukan 

manajemen sampah 

 Banyaknya yang tidak 

peduli dengan sampah 

khususnya 3R 

 Anak-anak lebih suka 

bermain daripada 

melakukan 3R 

 Memberikan edukasi 3R 

melalui permainan yang 

interaktif agar anak-anak 

tertarik untuk bermain 

sambil belajart. 

 Memberi edukasi seputar 

sampah 

Mendesain media interaktif 

yaitu board game yang 

mengajarkan manajemen 

sampah serta mengedukasi 

tentang 3R dengan permainan 

yang mudah dipahami oleh 

anak-anak. 

Strategi Utama: Merancang board game edukasi berbasis family games tentang reduce, reuse dan 

recycle untuk anak-anak 9 – 12 tahun demi membangun rasa inisitatif dan kebiasaan untuk melakukan 

3R dengan menggunakan teknik ilustrasi digital painting yang menarik bagi anak dan desain game 

yang mudah dipahami oleh anak dengan basis family games 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 

(Sumber: peneliti) 

 

Dari analisis SWOT di atas yang dapat disumpilkan adalah merancang board 

game edukasi tentang reduce, reuse dan recycle pada anak yang nantinya diharap 

anak-anak paham dengan 3R serta berinisiatif melakukan 3R, berbasis family games 

agar permainan mudah dipahami dan bisa dimainkan dengan keluarga maupun 

teman. Untuk desain dan ilustrasi menggunakan teknik digital painting yang lucu 

dan eye catching untuk menarik minat mencoba bermain pada anak. Banyaknya 
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data sampah yang terus meningkat dapat dikurangi angkanya dengan menanamkan 

sifat kepedulian terhadap sampah dalam diri anak sejak dini. 

4.5.4 Key Communication Message 

Melalui analisis-analisis data sebelumnya seperti data observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literasi, SWOT, STP dan USP, mendapatkan key 

communication message yang digunakan pada perancangan board game edukasi 

berbasis family games tentang reduce, reuse dan recycle yaitu: 

 

Gambar 4.4 Analisa Keyword 

(Sumber: peneliti) 

 

4.5.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis keyword di atas, dapat ditarik kesimpulan adalah kata 

“Enjoyment” untuk dijadikan acuan desain perancangan board game edukasi 

tentang reduce, reuse dan recycle. Deskripsi Enjoyment adalah kesenangan, 

kenikmatan dan kegembiraan dalam web kamus online babla.co.id. 

Konsep “Enjoyment” sendiri memiliki tujuan untuk membuat kesenangan, 

kenikmatan dan kegembiraan bagi anak-anak saat memainkan board game ini 

nantinya. Anak-anak nantinya juga diharapkan dapat merasakan manfaatnya 

bermain board game ini. Maka dari itu diharapkan dari perancangan board game 

ini mampu menumbuhkan kebiasaan peduli sampah dan menambah wawasan 

seputar sampah secara menyenangkan. 
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4.6 Perancangan Kreatif  

4.6.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan board game edukasi berbasis family games bertujuan 

menumbuhkan minat dan wawasan tentang reduce, reuse dan recycle bagi anak-

anak khususnya umur 9 – 12 tahun. Pada board game ini nantinya akan memberikan 

wawasan jenis sampah lalu memilahnya dan dampak jika kita peduli dengan 

sampah. 

Dengan keyword “Enjoyment” diharapan bisa menjadi panduan atau acuan 

dalam perancangan board game ini sehingga mampu untuk menumbuhkan sifat 

kepedulian  juga menambah wawasan seputar sampah terutama reduce, reuse dan 

recycle. Keyword yang digunakan dalam perancangan ini memalui hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, studi literatur, USP, STP dan analisis SWOT adalah 

Enjoyment. 

4.6.2 Strategi Kreatif 

Dalam perancangan board game edukasi berbasis family games tentang 

reduce, reuse dan recycle untuk anak-anak usia 9 – 12 tahun ini diperlukan strategi 

kreatif dalam tampilan visualnya. Visual menjadi daya tarik utama dalam sebuah 

produk terutama board game agar dapat menarik perhatian calon pembeli terutama 

pada kesan pertama. Dengan menggunakan kosenp Enjoyment sebagai desain 

dalam perancangan board game tentang reduce, reuse dan recycle yang memiliki 

tujuan untuk mengedukasi untuk anak-anak dan orang dewasa yang masih belum 

sadar tentang reduce, reuse dan recycle dengan visual yang menarik dan permainan 

yang menyenangkan. 

 

1. Konsep Permainan 

Konsep permainan dalam perancangan board game jenis family games ini 

menggunakan kartu, token dan alat pencapit sebagai bantuannnya. Permainan ini 

cukup sederhana, pemain dapat dengan mudah memahami peraturan permainan. 

Dalam permainan ini pemain yang memiliki poin sebanyak 10 poin akan 

memenangkan perm ainan dengan cara mengumpulkan dan memilah sampah. 

Terdapat 3 jenis sampah, yaitu sampah plastik, sampah kertas dan sampah basah. 

Dari ketiga jenis sampah itu pemain diminta untuk memilah sampah tersebut ke 
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dalam sampah yang dapat direuse, reduce dan recycle. Lalu pemain diharuskan 

menyetorkan sampah yang sudah dipilah untuk mendapatkan poin. Tingkat 

kesulitan yang dipilih adalah mudah bagi anak-anak supaya anak-anak dapat 

memainkan dan memahami permainan pula memahami informasi yang ada di 

board game  tersebut. Sehingga tujuan utama tetap tercapai yaitu mengumpulkan 

poin sebanyak 10 poin secepat-cepatnya meskipun permainan yang cukup 

kompleks bagi anak. 

Pemain mendapatkan papannya masing-masing yang digunakan untuk 

menyimpan token-token sampah dan token poin dan juga setiap pemain 

mendapatkan alat capit untuk mengambil token sampah yang ada di tengah. Di 

antara token sampah tersebut terdapat token event yang jika diambil akan terjadi 

sesuatu kepada pemain-pemain tersebut tergantung dari kartu event yang pemain 

ambil. Agar permainan tidak monoton dan memiliki replaybility. 

2. Bahasa 

Permainan ini nantinya akan menggunakan Bahasa Indonesia agar 

memudahkan pemain memahami permainan dan juga menambah unsur lokal di 

dalamnya. Hal ini ditujukan bahwa Bangsa Indonesia juga bisa memproduksi 

permainan board game sendiri. 

3. Tenik Visual 

Perancangan board game  ini menggunakan digital illustration. Dalam proses 

perwarnaan dan layouting yang diproses menggunakan digital. Untuk proses sketsa 

dilakukan secara manual dan digital. 

4. Tipografi 

Suatu huruf harus memiliki legibility dan readibility agar mudah bagi 

pembaca untuk menangkap pesan yang terdapat dalam kalimat tersebut, pernyataan 

ini dinyatakan oleh J.Ben Lierman pada buku Types of Typeface (1967). Untuk 

anak-anak sebaiknya menggunakan jenis font yang tidak terlalu kaku dan 

mempunyai kesan menyenangkan. Tujuannya supaya anak-anak lebih tertarik 

(Anggraini & Nathalia, 2018: 53). Dalam perancangan board game ini 

menggunakan font Mouse Memoirs. 
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Gambar 4.5 Font Mouse Memoirs 

(Sumber: peneliti) 

 

Font lain yang digunakan dalam board game ini adalah Winter Poppins. 

Karena font tersebut menimbulkan kesan santai dan mudah dibaca serta dipahami. 

 

Gambar 4.6 Font Winter Poppins 

(Sumber: peneliti) 

5. Warna 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for Color Research di United 

States of America diketahui bahwa seseorang dapat mengambil keputusan terhadap 

produk. hanya dalam waktu 90 detik dan keputusan. tersebut 90%-nya didasari oleh 

warna (Rustan, 2013: 72). Karena target audiencenya adalah anak-anak umur 9 – 

12 tahun yang aktif dan suka bermain maka diambillah warna berikut (lihat gambar 

4.6) yang berkesan untuk anak-anak karena bersifat bright dan enjoy (Eiseman, 

2017: 140). 
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Gambar 4.7 Color palette Bright dan cocok untuk anak. 

(Sumber: peneliti) 

 

4.6.3 Konsep Visual 

Berikut konsep visual board game tentang reduce, reuse dan recycle antara 

lain: 

1. Komponen Permainan 

Komponen board game terdiri dari: 

a. 1 tempat sampah terdiri dari 5 papan modular  

b. 4 alat pencapit 

c. 4 papan permainan untuk tiap pemain 

d. 64 token sampah 

e. 15 Kartu Event 

f. 6 Token Event 

g. 16 token poin 

2. Mekanisme Permainan 

Permainan menekankan pemain untuk mengumpulkan sampah lalu 

menukarkan sampah tersebut dengan poin, pemain yang memiliki 10 poin akan 

mengakhiri permainan dan menjadi pemenangnya. Untuk memenangkan 

permainan ini permain diharuskan mentaati semua peraturan yang sudah ditentukan 

sebagai berikut: 

a. Setiap pemain memiliki board atau papan dan alat capitnya masing-masing. 

b. Urutan pertama bisa ditentukan dengan hompimpa atau ditentukan para 

pemain. 
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c. Pemain setiap gilirannya mendapat 2 aksi yang berbeda, yaitu mengambil 2 

token sampah atau menukarkan token sampah yang sudah dikumpulkan di 

board pemain dengan poin 

d. Jika pemain memilih aksi pertama, yaitu mengambil 2 token sampah, pemain 

diharuskan menyortir atau memilah sampah tersebut ke dalam kotak 

penyimpanan Reduce, Reuse atau Reduce. 

e. Jika pemain memilih aksi kedua, yaitu menukarkan sampah yang berada di 

papan penyimpanan dengan poin kemenangan. Jika menukarkan 3 token 

sampah mendapatkan 1 poin, jika 3 token sampah tersebut merupakan jenis 

yang sama (plastik, kertas atau basah) maka pemain mendapatkan bonus 1 

poin lagi. 

f. Dalam aksi pertama nanti juga terdapat token Event dan pemain yang 

mendapatkan token tersebut harus mengambil kartu Event dan membaca 

tulisan yang terdapat dalam kartu tersebut, lalu lakukan intruksi yang tertulis 

di kartu tersebut. 

g. Lakukan ini semua searah jarum jam sampai ada pemain pertama yang 

mencapai 10 poin atau token sampah yang tersedia di tempat sampah telah 

habis. Ini menandakan semua sampah telah habis disortir. Pemain dengan 

poin tertinggi menjadi pemenangnya.  

3. Format Desain Board Game 

Dimensi kartu: 8,7 x 6.2 cm 

Material kartu: Art Paper 

Dimensi token: 2 x 2 cm x 2 mm 

Material token: Art Paper dan Plastik 

Dimensi tempat sampah: 8 x 8 x 12 cm 

Material tempat sampah: PVC 

4. Judul 

Judul harus dibikin semenarik mungkin karena judul aalah kesan pertama saat 

dilihat pertama kali oleh calon pembeli atau konsumen. Judul untuk board game 

tentang reduce, reuse dan recycle adalah “AKSI 3R”. Judul ini ditetapkan 

berdasarkan konsep permainan dan informasi yang terdapat dalam permainan 
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5. Referensi Board Game 

Referensi board game yang digunakan dalam perancangan permainan ini 

adalah Wilah dan Dr. Microbe (lihat gambar 4.8). Wilah merupakan board game 

buatan Indonesia yang mengangkat tema sampah, permainan ini mengajarkan 

pemainnya untuk memilah sampah. Sedangkan permainan Dr. Microbe merupakan 

board game anak-anak untuk mengambil dan memilah. Dengan dipadukan kedua 

permainan sederhana di atas serta mengembangkan dengan tema yang peneliti 

angkat yaitu reduce, reuse dan recycle dengan ditambahkan daya tarik serta 

interaksi antar pemain menjadikan permainan ini menjadi enjoy untuk anak-anak. 

 

Gambar 4.8 Wilah dan Dr. Microbe Board Game 

(Sumber: boardgame.id dan Flipkart) 

 

4.7.1 Tujuan Media 

Dengan adanya media untuk mengajarkan anak-anak khususnya umur 9 – 12 

tahun tentang reduce, reuse dan recycle untuk meningkatkan rasa kepedulian 

terhadap sampah dan diharapkan mengurangi data peningkatan sampah tiap 

tahunnya. Diharapkan media ini tersampaikan tepat kepada target yang telah 

ditentukan. 

4.7.2 Strategi Media 

Strategi yang digunakan agar pesan tersampaikan kepada target diharuskan 

memilih media yang tepat agar diterima oleh target secara baik dan menarik. Media 

dibagi menjadi dua, yaitu media utama Board Game beserta komponennya dan 

media pendukung seperti: x-banner, gantungan kunci, stiker, poster dan video. 
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1. Media Utama 

Media utama dalam.perancangan ini adalah board game tentang reduce, 

reuse dan recycle serta komponen-komponennya seperti kartu, token, alat pencapit 

dan intruksi permainan.  

2. Media Pendukung 

Media pendukung yang digunakan untuk mendukung media utama adalah: X-

Banner, Gantungan Kunci, Stiker, Poster dan Video. 

 

4.8 Perancangan Karya 

4.8.1 Langkah Dalam Pembuatan Board Game 

Menurut Tracey Fullerton dalam bukunya yang berjudul “Game Design 

Workshop” mengungkapkan, untuk mendesain sebuah board game terdapat 

langkah-langkah atau step by stepnya sendiri. Berikut langkah-langkah tersebut: 

1. Brainstorming 

Membuat tujuan dari permainan, mencoba mekanik-mekanik yang cocok 

untuk permainan yang diinginkan dan menuliskan deksripsi permainan sementara 

dalam satu halaman. 

 

Gambar 4.9 Diagram proses yang berulang-ulang 

(Sumber: Buku Game Design Workshop) 

 

2. Physical Prototype 

Membuat prototype menggunakan kertas dan bulpen atau material lainnya, 

menjelaskan permainan sementara kepada playtester agar nanti mendapatkan 

masukan yang dibutuhkan. 

3. Presentation (Optional) 
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Presentasi ini opsional untuk merekrut tim prototype permainan. 

4. Software Prototype(s) (Optional) 

Jika ingin meranah ke digital, buatlah tim yang dapat membantumu dalam 

membuat prototype digital. 

5. Design Documentation 

Selagi membuat prototype, buatlah dokumentasi desain atau biasa disebut 

Game Design Document yang nantinya akan dilihat dan dibaca oleh publisher atau 

production. 

6. Prodcution 

Bekerja sama dengan semua tim untuk mulai memproduksi permainan yang 

memiliki aspek desain dan design document yang diinginkan sejak awal 

4.8.2 Sketsa Media Utama 

1. Tempat Sampah dan Player Board 

 

 

Gambar 4.10 Sketsa awal tempat sampah 3d dan Player Board 

(Sumber: peneliti) 

 

Sketsa kasar dalam pembuatan tempat sampah 3 dimensi dan player board 

unutk board game edukasi tentang reduce, reuse dan recycle secara digital 

menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Ukurannya menyesuaikan ukuran token 

sampah agar dapat menampung semua token sampah. Tempat sampah dibuat 

menjadi 3 dimensi untuk menambah gimmick agar suasana bermain menjadi lebih 

nyata dan menyenangkan. 
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2. Ilustrasi Token Sampah 

 

Gambar 4.11 Sketsa awal ilustrasi token sampah 

(Sumber: peneliti) 

 

Gambar sketsa awal untuk pemilihan ilustrasi pada token sampah yang terdiri 

dari sampah plastik, kertas dan organik. Nanti ilustrasi-ilustrasi di atas akan 

diseleksi lagi untuk dijadikan ilustrasi pada token sampah. 

 

Gambar 4.12 Digital ilustrasi pada token sampah 

(Sumber: peneliti) 

 

Beberapa ilustrasi yang terpilih untuk dijadikan ilustrasi pada token sampah 

yang terdiri dari sampah kertas, plastik dan organik. Warnanya sebisa mungkin 

kesaannya dapat dinikmati dan dipahami karena ilustrasi-ilustrasi ini bakal sering 

diperhatikan oleh pemain. 

 

 

 



40 

 

 

 

3. Kartu Event dan Token Sampah 

 

Gambar 4.13 Sketsa awal kartu event, token poin kemenangan, token event dan 

template token sampah 

(Sumber: peneliti) 

 

Sketsa kasar untuk kartu event tampak depan dan belakang, untuk token poin 

kemenangan, token sampah dan token event. Kartu event dilayout agar ilustrasi dan 

keterangan tetap dapat dibaca dan mengerti oleh pemain. 

 

Gambar 4.14 Alternatif digital kartu event, token poin kemenangan, token event 

dan template token sampah 

(Sumber: peneliti) 

 

Proses digitalisasi untuk alternatif kartu event (tampak belakanga dan depan), 

token sampah, token poin kemenangan dan token event. Peneliti menggunakan 

warna-warna cerah karena anak-anak lebih suka dengan warna cerah dan color 

palette yang digunakan dari Buku The Complete Color Harmony. 



41 

 

 

 

Di bawah ini adalah ilustrasi untuk kartu event agar menjadikan permainan 

lebih interaktif antar pemain dan menambah replaybility, berikut proses ilustrasinya: 

  

Gambar 4.15 Sketsa awal ilustrasi pada kartu event 

(Sumber: peneliti) 

 

 

4. Icon 3R dan Judul  

 

Gambar 4.16 Sketsa awal ikon reduce, reuse dan recycle serta judul “AKSI 3R” 

(Sumber: peneliti) 

 

Sketsa kasar untuk ikon reduce, reuse dan recycle serta judul dari board game 

ini yaitu “AKSI 3R”, nanti dari sketsa kasar di atas akan diseleksi kembali. 



42 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Digital dan alternatif ikon reduce, reuse dan recycle serta judul 

“AKSI 3R” 

(Sumber: peneliti) 

 

Proses lanjutan dari ikon 3R dan judul dari permainan ini. Peneliti mengambil 

kata aksi karena reduce, reuse dan recycle merupakan sebuah kegiatan atau aksi 

dalam menaggulangi masalah sampah. Nantinya ikon-ikon ini akan sering dilihat 

oleh pemain dalam permainan. 

4.8.3 Sketsa Media Pendukung 

 

Gambar 4.18 Sketsa kasar media pendukung 

(Sumber: peneliti) 
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4.9 Implementasi Desain 

4.9.1 Media Utama 

Ilustrasi dibuat dengan menggunakan komputer dan alat bantu pentab agar 

memudahkan dalam pembuatan karya. 

 

Gambar 4.19 Ilustrasi yang digunakan untuk kartu event 

(Sumber: peneliti) 

 
 

Ilustrasi untuk kartu-kartu event yang membuat permainan memiliki 

replaybility dan menambah interaksi antar pemain, ilustrasi juga mengandung 

wawasan kejadian apa saja yang berkaitan dengan sampah sehingga anak-anak 

tidak hanya bermain tetapi juga mendapatkan edukasi.  

 

Gambar 4.20 Jaring-jaring tempat sampah 3 dimensi dan Player Board 

(Sumber: peneliti) 
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Menurut narasumber dan beberapa sumber lainnya, tempat sampah 3 dimensi 

ini sebagai gimmick agar permainan terasa nyata dan anak-anak menyukai itu. 

Player Board dibuat sesimpel mungkin dan jelas dengan warna cerah karena anak-

anak menyukai warna cerah dan warna cerah juga menambah suasana menjadi 

menyenangkan. 

 

Gambar 4.21 Ilustrasi sampah yang terdiri dari sampah plastik, kertas dan organik 

di implementasikan ke token sampah 

(Sumber: peneliti) 

 

Di bawah ini komponen lainnya dari board game Aksi 3R: 

 

Gambar 4.22 Kartu event bagian belakang, poin kemenangan, token event dan 

token sampah bagian belakang 

(Sumber: peneliti) 
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Gambar 4.23 Desain packaging untuk board game Aksi 3R 

(Sumber: peneliti) 

 

Menampilkan desain packaging dari board game dengan ilustrasi orang 

karakter yang sedang mengambil sampah untuk diproses dalam 3R dengan suasana 

yang cerah agar dapat menarik perhatian. Terdapat juga informasi berupa umur, 

banyak pemain serta durasi permainan. Terdapat logo di samping agar identitas 

dapat mudah diketahui. 

 

Gambar 4.24 Desain Panduan Bermain Bagian Depan 

(Sumber: peneliti) 
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Gambar 4.25 Desain Panduan Bermain Bagian Belakang 

(Sumber: peneliti) 

 

Panduan Bermain untuk memudahkan pemain memahami cara bermain 

permainan papan Aksi 3R dengan menggunakan bahasa yang simpel dan mudah 

dipahami. Di dalam Panduan Bermain juga terdapat ilustrasi untuk memudahkan 

pembaca memahami permainan tersebut. 

 

4.9.2 Media Pendukung 

  

 

Gambar 4.26 Media Pendukung 

(Sumber: peneliti) 

 

Media pendukung yang digunakan untuk mendukung media utama yaitu 

board game edukasi, terdapat X-Banner, Poster, Stiker, Gantungan Kunci dan 

Video. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Jadi untuk merancang board game edukasi berbasis family games tentang 

reduce, reuse dan recycle untuk anak-anak umur 9 – 12 tahun perlu dilakukan 

analisis data berupa data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. 

Menentukan Segmentation, Targeting dan Positioning serta Unique Selling 

Proposition dan Analisis SWOT yang nantinya akan menemukan Key 

Communicaiton  Message yaitu “Enjoyment”. Lalu dilakukan langkah-langkah 

mulai dari brainstorming sampah produksi. Mencoba berbagai mekanik yang cocok 

dan mudah dimainkan oleh anak-anak umur 9 – 12 tahun dan karena permainan ini 

berbasis family games, orang dewasa juga masih bisa menikmati permainan tersebut. 

Anak-anak umur 9 – 12 tahun menyukai desain yang mencolok seperti warna bright 

dan menggunakan font yang tidak kaku. Dan tidak luput pula tujuan dari 

perancangan board game ini adalah meningkatkan rasa kepedulian anak-anak umur 

9 – 12 tahun terhadap lingkungan sekitarnya terutama sampah yang terdiri dari 

sampah plastik, kertas dan organik agar data kenaikan sampah di Bumi setiap 

tahunnya dapat ditahan atau bahkan berkurang kenaikannya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam perancangan board game tentang reduce, reuse dan 

recycle ini adalah: 

1. Memperdalam dan memperbanyak informasi atau wawasan tentang sampah  

2. Mengembangkan permainan yang lebih kreatif dan lebih ringan tetapi juga 

tetap menghadirkan wawasan yang lebih luas 

3. Memiliki gimmick yang lebih besar karena anak-anak menyukai gimmick 

terutama pada komponen board game 
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