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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1  Konsep Verbal 

Konsep yang akan dibentuk dalam permainan di boardgame ini adalah petualangan, dengan 

melibatkan 4 orang pemain. Permainan dalam boardgame ini juga akan memberikan keseruan terhadap 

para pemainnya, dengan sistem permainan ‘perlombaan’ atau racing. Setiap pemain dalam permainan 

diberikan tantangan untuk menjadi yang tercepat dari pemain-pemain lain seperti halnya konsep seperti 

permainan ular tangga, ludo dan boardgame dengan konsep racing lainya. Tetapi dalam berlomba 

menjadi yang tercepat, pemain juga akan diberikan berbagai tantangan yang dapat menghambat mereka 

untuk sampai ke garis akhir untuk menjadi pemenang. Kemudian pemain dituntut untuk bagaimana 

mengatasi tantangan-tantangan selama permainan tersebut berlangsung, sambil melatih fokus dan 

strategi mereka agar dapat bersaing dengan pemain yang lain. Sehingga 2 tantangan sekaligus akan 

dihadapi oleh pemain, yaitu membagi fokus antara mengatasi tantangan selama permainan dan menjaga 

persaingan jarak agar tidak didahului oleh pemain lain sehingga pemain lain meraih kemenangan.  

Dalam boardgame ini akan mengangkat tema visual yang mendukung insight target sasaran utama 

yaitu usia 6-7 tahun. Dimana anak usia tersebut sesuai dengan tone and manners yaitu mudah, efektif 

dan menyenangkan. Tentu unsur yang terakhir menjadi pertimbangan utama dimana tidak hanya alur 

permainannya saja yang menyenangkan, tetapi juga konsep visual dalam boardgame tersebut juga harus 

menyenangkan. Selain itu unsur visual juga harus mendukung unsur edukatif kepada anak, agar mereka 

juga akan dengan efektif melakukan proses interaksi selama proses permainan berlangsung.  

4.1.1 Pemiihan Unsur Tema Boardgame 

 

Gambar 1.7 
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Dalam menyusun tema visual dalam boardgame, melakukan pendekatan melalui hal yang menjadi 

trending di gadget, sehingga untuk mengurangi intensitas anak dalam mengakses gadget dan aktivitas 

gerak mereka meningkat, dapat diterima oleh target sasaran dengan melakukan pendekatan unsur visual 

dalam game digital yang akan dimasukan kedalam tema visual boardgame. Unsur visual yang dapat 

menarik perhatian anak ketika mereka teralihkan oleh sesuatu selain mengakses gadget adalah dengan 

menampilkan unsur visual dengan pendekatan warna pada game-game gadget yang saat ini digemari 

seperti karakteristik warna pada gambar diatas. Maka tema visual ‘Luar Angkasa’ atau yang 

berhubungan dengan antariksa menjadi pilihan dalam pertimbangan unsur visual utama di boardgame 

yang akan dirancang. Gambar dibawah adalah data visual mengenai tema luar angkasa dengan 

pendekatan warna pada game-game gadget pada saat ini untuk tetap membuat anak merasa tidak asing 

dengan game gadget yang selama ini mereka mainkan. 

 

Gambar 1.8 

 

4.1.2 Judul Boardgame 

‘Battle Race of Space’ adalah nama yang menjadi judul boardgame ini. 

Mengusung nama tersebut karena menganndung unsur dengan pendekatan seperti game 

pada umumnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian alasan lain adalah terkait 

dengan konsep permainan dalam boardgame yang tidak hanya berlomba tetapi juga 

bertarung baik melawan alien dengan poin, maupun dengan musuh menggunakan senjata 

yang sudah didesain. Selain itu juga mengusung tagline ‘Let’s Play, Let’s Race, dan Let’s 

Battle’, dimana ketiga kata tersebut dapat diartikan yaitu; ayo bermain, ayo adu 
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kecepatan, ayo bertarung. Menjadikan tagline dengan pendekatan bahasa inggris yang 

selama ini ada dalam game gadget karena umumnya anak diusia tersebut kosakata dasar 

bahasa inggris tentu sudah diajarkan di level sekolah sesuai dengan usia target. 

4.2 Konsep Visual 

 Dalam perancangan boardgame ini elemen visual yang disusun menggunakan elemen-

elemen yang berkaitan dengan luar angkasa. Mulai dari bentuk, background, warnaa hingga 

elemen untuk bermain game tersebut. Elemen visual dirancang dengan proses sketsa yang 

menjadi gambaran awal dari bentuk yang akan ditampilkan. 

  

Gambar1.9 

Gambar diatas adalah proses pembentukan awal rancangan skenario jalanya permainan, 

hingga elemen visual yang terbentuk melalui sketsa. Dengan menyesuaikan cara bermain yang 

menggunakan konsep permainan racing, atau perlombaan, maka di bentuklah sketsa alur yang 

terdiri dari 4 bagian dikombinasikan dengan background planet dengan warna masing-masing 

sesuai dengan tim, serta kombinasi bintang-bintang luar angkasa dengan cahaya dibelakang. Empat 

bagian tersebut adalah arena bagi para pemain dalam menjalankan permainannya. Kemudian ada 

ilustrasi planet pada tengah gambar tersebut sebagai tanda finish mereka ketika berlomba dalam 

game tersebut. Konsep warna Biru dan kuning sebagai dua tim yang berhadapan, dimana 1 tim 

berisi 2 orang. Pengambilan konsep warna biru dan kuning didasarkan atas warna identic dengan 

luar angkasa. Karena kedua warna tersebut menjadi warna yang selalu ada ketika terdapat tampilan 

luar angkasa. Kemudian bentuk planet yang ada di atas melakukan pendekatan pada bentuk berapa 
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planet di tata surya yang memang khas dengan memiiliki cincin diatas dan berwarna coklat 

keemasan. 

Dalam sketsa isometri, terdapat sketsa pengembangan dari sketsa sebelumnya, yaitu 

penambahan titik-titik yang menandakan ‘Navigation’ dimana pada permainan tersebut, pemain 

akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin untuk menghadapi tantangan yang tersebar di 

setiap langkah yang diilustrasikan dengan persegi yang mengambil pendekatan bentuk dari tombol-

tombol di pesawat luar angkasa selama proses perlombaan hingga ke garis finish. Sedangkan 

ilustrasi yang lain, adalah ilustrasi tantangan dalam permainan yang muncul sebagai tokoh alien 

dengan level poin yang berbeda-beda. 

 

  

Gambar 1.10 

Pada Gambar diatas, tampak pengembangan sketsa dari yang sebelumnya menjadi 

muncul pewarnaan. Dasar-dasar bentuk dan warna tersebut adalah kuning dan biru, dimana 

warna-warna tersebut adalah warna yang biasa terkombinasi dalam sebuah galaksi diluar 

angkasa, baik cahaya, bintang, planet meteor dan unsur lain diluar angkasa yang memiliki 

empat warna dominan tersebut. Dua warna kemudian terbagi menjadi 4 bagian sebagai 

arena pemain dalam menjalanjan permainanya, maka ada 2 pemain dengan warna biru, dan 

2 pemain warna kuning, sebagai identitas mereka saat melakukan permainan. Kemudian 

terdapat penanda warna lainnya yaitu dimasing-maisng arena terdapat kotak langkah warna 

merah dan kotak angkah warna hijau. Merah adalah tanda bahwa di langkah tersebut 

pemain akan menghadapi tantangan, sedangkan hijau tanda navigasi bahwa pemain bisa 

mendapatkan poin yang akan digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dasarnya 

adalah dari lampu yang ada pada landasan pacu yang tentu berkaitan dengan pesawat 

seperti pada gambar diatas. 
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4.2.1 Karakter Dalam Tantangan 

Sesuai dengan tema dasar pembentukan visual, bahwa menggunakan karakter 

dalam tantangan dengan alasan pendekatan bentuk karakter dengan game pada gadget dan 

karakter yang berkaitan dengan luar angkasa. Tentu dengan pertimbangan unsur visual 

yang akan menyesuaikan dengan target sasaran. Maka karakter yang muncul adalah alien 

dengan berbagai referensi pendekatan bentuk serta wujud, sesuai dengan plot pada level di 

masing-masing tantangan dalam boardgame ini. Kemudian muncul sketsa awal karakter-

karakter sebagai gambaran awal dengan wujud yang berbeda di setiap level tantangan. 

 

- Level 1 

Dalam tantangan level 1 ditunjukan dengan alien hijau yang memiliki 

bentuk paling sederhana. Dimana alien tersebut memiiki dasar bentuk alien 

yang tingkat poin terendah, sehingga bentuknya pun menyesuaikan dengan 

level tantangan tersebut. Bentuk tersebut terinspirasi dari karakter alien hijau 

pada film/game yang memiliki tema terkain pada umumnya. 

 

Gambar 1.11 

 

 

 

- Level 2 

Dalam tantangan di level 2 tentunya tingkat kesulitan sedikit bertambah 

dengan level 1. Kemudian karakter yang terbentuk juga berbeda dengan 

tingkat bentuk yang sedikit lebih kompleks dan secara ukuran lebih tinggi. Hal 
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tersebut didasari dengan bentuk yang menyesuaikan dengan tingkat levelnya. 

Lalu muncul karakter di baris kedua pada gambar diatas. Bentuk alien yang 

menyerupai monster luar angkasa sebagai dasar bentuk tingkatan tantangan 

yang lebih tinggi poinya. Dasar bentuk ini terinspirasi dari karakter musuh 

monster alien seperti ultraman, avenger, dll. Merupakan pendekatan bentuk 

yang dilakukan terhadap kegemaran target sasaran yang secara dominan 

adalah anak laki-laki yang membutuhkan aktivitas gerak secara lebih. 

 

Gambar 1.12 

 

- Level 3 

Dilevel terakhir adalah karakter pada tantangan yang paling tinggi 

poinnya. Tantangan ini adalah tantangan terakhir sebelum pemain berhasil 

masuk ke garis finish. Dimana karakter monster alien dengan bentuk yang 

lebih besar dan kompleks membuat bentuk tersebut sesuai dengan tantangan 

dengan tingkat kesulitan yang tinggi untuk melewatinya. Bentuk tersebut 

memilki dasar bentuk yang terinspirasi dari karakter monster alien sebagai 

musuh di film-film fiktif yang disukai anak-anak. 
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Gambar 1.13 

 

4.2.2 Alat untuk bermain 

Dalam permainan tersebut tentu setiap pemain akan menjalankan alat sebagai pion 

masing-masing sebagai penanda bahwa alat tersebut adalah milik pemain. Ilustrasi pesawat 

luar angkasa sebagai alat untuk bermain, dengan dasar seolah pemain seperti menjalankan 

pesawat untuk melewati setiap langkah pada permainan. Dasar bentuk dari pesawat luar 

angkasa terinspirasi dari bentuk-bentuk pesawat seperti NASA, film Star Wars, dan 

film/game lain yang terkait dengan luar angkasa. Dengan demikian bentuk tersebut 

merupakan pendekatan yang sesuai dengan tema boardgame ini. 

Pengembangan warna menjadi biru dan kuning mengacu pada dasar 2 warna inti 

pada permainan ini yaitu yang dibagi menjadi tim biru dan tim kuning. Maka warna 

pesawat juga menyesuaikan dengan dasar warna pada permainan. 
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Gambar 1.14 

Selain pesawat juga ada koin untuk menentukan berapa langkah akan berjalan. 

Koin ini berwarna merah dan hijau dan secara bolak-balik. Skemanya adalah pemain akan 

melempar koin tersebut, jika jatuh disisi merah, maka akan jalan 1 langkah, sedangkan 

warna hijau jalan 2 langkah. Warna hijau dan merah tua muncul pada koin dengan 

pendekatan warna pada tombol kokpit pesawat luar angkasa, sehingga seolah-olah 2 sisi 

koin tersebut mempengaruhi langkah para pemain. 

  

Gambar 1.15 
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4.2.3 Kartu Petunjuk dalam Permainan 

Dalam permainan ini juga terdapat konsep kartu sebagai petunjuk dalam 

permainan. Kartu petunjuk tersebut akan memberikan perintah-perintah yang akan 

mempengaruhi pemain untuk bergerak, dan tidak hanya sekedar duduk dalam bermain 

game tersebut. Kartu ini memiliki konsep ‘Navigation Card’. Dimana kartu tersebut 

merupkan seolah-olah navigasi yang diberikan kepada pemain untuk mereka mencari poin 

dan kesempatan yang menguntungkan mereka melalui tantngan-tantangan dalam setiap 

kartu tersebut. 

Dasar visual kartu tersebut bermacam-macam, jika navigasi berisi perintah untuk 

menyerang planet lawan, maka dalam kartu tersebut akan terdapat unsur gambar planet, 

sedangkan navigasi untuk menyerang markas pesawat lawan, akan berisi unsur gambar 

pesawat. Unsur lain yang ada dalam kartu tersebut adalah warna hijau. Warna tersebut 

diambil dari dasar warna salah satu warna komponen tombol dalam pesawat yang 

merupakan petunjuk ketika pilot berada di pesawat. Serta Gaya desain yang typeface yang 

sesuai dengan anak-anak. 

  

Gambar 1.16 
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4.2.4 Kartu Greatpoin 

Selain konsep kartu navigasi, ada kartu greatpoin. Kartu ini merupakan kartu yang 

berguna ketika pemain berhasil menjalankan misi tantangan yang diberikan oleh kartu 

navigasi maka pemain berhak mendapatkan kartu tersebut. Kartu ini memiliki 3 kartu 

dengan 3 poin yang berbeda-beda. Yaitu 5 poin, 10 poin, dan 15 poin adalah yang tertinggi. 

Konsep poin dengan ketiga angka yang berbeda menyesuaikan tantangan yang diberikan 

ketika pemain menembak planet lawan dengan 3 ketentuan poin yang berbeda. Kartu 

greatpoin memiliki unsur warna biru dan merah, sesuai dengan warna logo boardgame ini. 

 

Gambar 1.17 

4.2.5 Panel Planet 

Panel planet pada boardgame merupakan salah satu konsep visual yang menunjang 

aktivitas gerak. Panel tersebut berisi planet dari masing-masing tim yaitu planet biru adalah 

milik tim biru, sedangkan planet kuning merupakan planet milik tim kuning. Dalam panel 

yang berukuran 50 x 40 cm berisi 4 planet dengan masing-masing warna tim, serta 1 planet 

berwarna hijau yang berada ditengah. Planet hijau tersebut dasar warna tersebut merupakan 

warna kesuburan. Dimana planet yang subur memilki poin yang tinggi dalam panel 

tersebut. Sehingga dalam gam, pemain harus menjaga agar planet hijau tidak terkena 

tembakan musuh, jika tidak ingin poin musuh bertambah banyak. Dalam panel tersebut ada 

3 rincian poin. Jika tembakan berada di luar planet maka poinya 5, jika berada di planet 

kuning maka poin yang didapat 10, jika mengenai planet hijau, poin yang didapat 15. 

Sedangkan jika tembakan tidak terkena/tertangkis oleh pedang lawan, maka pemain tidak 

akan mendapat poin. Berikut adalah gambaran panel planet dengan masing-masing warna 

tim. 
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Gambar 1.18 

Detail selain planet yang ada dalam panel tersebut adalah papan poin yang 

terpasang pada masing-masing planet. Dasar bentuknya adalah diambil dari bentuk papan 

yang terdapat pada planet-planet yang ada dalam film-film yang bertema sama, dengan 

kombinasi tipografi yang sesuai dengan logo type.  

 

Gambar 1.19 
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4.2.5 Panel Markas Pesawat 

Selain panel planet, ada juga panel markas pesawat. Panel ini merupakan panel pendukung 

unsur gerak berikutnya selain panel planet. Panel markas pesawat memiliki dasar bentuk 

landasan pacu yang biasa ada pada bandara. Bentuk dasar ini sebagai unsur dekoratif agar 

pemain seolah sedang menyerang dan mempertahankan markas pesawat mereka. Sehingga 

aktivitas gerak tercapai ketika pemain mengarahkan senapanya kea rah panel, dan pemain 

lain mencoba melindungi panel. Namun jika di panel planet tembakan untuk poin, maka 

tembakan kea rah markas pesawat lawan menjadi keuntungan. Keuntungan itu didapat 

ketika tembakan berhasil mendarat di markas pesawat, maka pemain yang gagal 

melindungi panel akan turun/mundur satu langkah. 

 

Gambar 1.20 

4.2.6 Panel Pistol  

Selain panel berbentuk board ada juga panel lain yang berbentuk alat yaitu pistol. 

Pistol tersebut digunakan sebagai alat untuk menembak sasaran baik panel planet, maupun 

panel markas pesawat. Konsep dasar bentuk dan warna pistol ini adalah melihat rujukan 

dari pistol-pistol/senjata yang biasa digunakan untuk bertempur diluar angkasa seperti pada 

film Star Wars, Guardians of The Galaxy, yang menggunakan variasi senjata identik 

dengan senjata luar angkasa. Alasan tersebut adalah melakukan pendekatan bentuk dan 

warna kepada anak-anak penyuka hal fantasi. Dengan warna dasar abu-abu kemudian 
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dikombinasi sedikit warna lebih gelap, seperti pada senjata-senjata pada umumnya. 

Kemudian juga menambahkan unsur warna merah dan biru, sesuai dengan warna logo 

boardgame ini. 

 

Gambar 1.21 

4.2.7 Panel Pedang 

Selain pistol, panel alat selanjutnya adalah pedang. Pedang dalam permainan ini 

berfungsi sebagai penangkis senjata yang masuk kedaerah pertahanan, baik panel planet 

maupun panel markas pesawat. Maka pedang digunakan sebagai alat bertahan. Dasar 

bentuk pedang tersebut merujuk pada senjata-senjata luar angkasa, khsusunya dalam 

pendekatan terhadap target, bentuk senjata terinspirasi dari senjata pada film ‘Star Wars’ 

dengan julukan light saber. Maka dibentuklah pedang dengan efek menyala tetapi dengan 

variasi pegangan yang berbeda. Kemudian pedang tersebut dirancang sesuai dengan warna 

tim masing-masing, yaitu kuning dan biru. Dengan melakukan pendekatan ini, target 

sasaran yaitu anak-anak akan memiliki rasa imajinatif dan menarik untuk bermain. 
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Gambar 1.22 

4.2.8 Layout Permainan 

 

Gambar 1.23 
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4.3 Logo & Tagline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.24 

Mengkombinasikan bentuk logotype dan logogram untuk menyatu, mengambil pendekatan 

ikon pesawat luar angkasa sebagai pembentuk huruf A serta bentuk planet pada huruf ‘O’. Dengan 

warna biru dan merah merujuk pada warna yang identik dengan lembaga antariksa ‘NASA’ dengan 

begitu warna tersebut akan lebih menarik dikombinasi dengan font ‘Bauhaus 93’ dan ikon bintang 

luar angkasa. Font tersebut lebih memiliki karakter fantasi yang cocok untuk target sasaran.  

 

Gambar 1.25 



52 
 

Tagline dengan mengkombinasikan 3 kata dengan 3 komposisi warna yang identic dengan luar 

angkasa yaitu kuning, biru, dan merah. Dengan typeface yang sama dengan logo memadukan unsur 

logogram dan logotype pada tagline. Maka kombinasi logogram dan logotype pada setiap kata 

dalam boardgame ini menjadi penerapan kepada setiap typeface yang terdapat dalam boardgame. 

 

Gambar 1.26 
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4.4 Packaging 

 

Desain packaging menyesuaikan dengan item yang masuk didalamnya, terutama panel. Panel 

terlebar memiliki luas 40 x 60, maka packaging juga akan menyesuaikan dengan panel tersebut. 

Dengan menonjolkan desain yang tematik maka desain peckaging juga dibuat menarik dengan 

cover kombinasi bintang dengan berbagai ukuran, kemudian planet biru dan planet kuning sebagai 

ikon permainan, serta logotype dan beberapa karakter alien juga masuk di dalamnya. Kemudian 

juga ditambah dengan tagline yang ter-layout menyebar kedalam cover packaging tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


