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BAB 4 

STRATEGI PERANCANGAN VISUAL 

 

4.1 Konsep Umum Boardgame 

Boardgame adalah suatu permainan yang dimainkan menggunakan suatu elemen-elemen 

obyek yang dapat berupa papan, dadu, pion, kartu. Dari hasil analisa yang telah didapatkan, 

penulis akan melakukan perancangan sebuah boardgame dengan tujuan untuk mengurangi 

rasa malas dan tekanan yang banyak di alami oleh anak SMA dengan cara mengajak 

mereka untuk belajar sambal bermain dengan menggunakan boardgame. 

Inspirasi untuk merancang sebuah boardgame dengan tujuan mengurangi rasa malas 

tersebut berasal dari data yang telah didapatkan yaitu salah satu hobi target utama adalah 

bermain dan berkumpul bersama teman-teman, dengan boardgame, mereka dapat belajar 

sambil bermain bersama teman-teman mereka secara langsung, dengan begitu rasa malas 

dan tekanan untuk belajar mereka dapat berkurang. 

 

 

Contoh boardgame (catur) 
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Contoh boardgame (monopoly) 

 

4.2 Elemen-elemen Boardgame dan konsep 

Terdapat beberapa elemen yang digunakan di dalam rancangan boardgame ini yaitu 

berupa papan boardgame, dadu, kartu, dan pion. 

4.2.1 Papan Boardgame 

Elemen utama yang pasti digunakan dalam sebuah permainan boardgame sudah 

pasti adalah papan boardgame utamanya. Konsep dalam rancangan desain papan 

boardgame ini adalah “Fokus”, tujuan digunakannya konsep tersebut adalah untuk 

mengajak para pemain untuk fokus dan berkonsentrasi dalam memainkan 

permainan boardgame tersebut. Inspirasi penggunaan konsep tersebut adalah dari 

pengamatan proses belajar anak-anak sekolah, dalam proses belajar mengajar 

mereka diharuskan untuk fokus dan berkonsentrasi untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Papan boardgame memiliki ukuran 30x30 cm dengan tujuan untuk dapat 

lebih mempermudah untuk dibawa. 

 

4.2.2 Dadu 

Untuk dapat mamainkan permaian gameboard tersebut juga dibutuhkan sebuah 

dadu yang nantinya akan digunakan selama proses permainan berlangsung. Konsep 

yang digunakan dalam merancang dadu tersebut adalah “beauty”. Alasan digunakan 

nya konsep tersebut pada dadu adalah karena dari hasil data yang telah didapat 
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mengatakan bahwa salah satu karakter dari target utama yaitu mudah bosan, dengan 

itu dirancanglah dadu yang dirancang indah dengan tujuan untuk sedap dipandang 

mata. Namun dadu yang digunakan dalam permainan ini bukanlah dadu yang 

berisikan angka, tetapi dadu yang digunakan berisikan suatu warna. 

4.2.3 Kartu 

Untuk dapat memainkan gameboard tersebut juga dibutuhkan sebuah kartu yang 

nantinya akana digunakan untuk menentukan sebuah soal-soal pertanyaan yang 

mereka dapatkan. Desain kartu memiliki konsep “nyaman”, dengan tujuan untuk 

memberikan kesan nyaman dan bersih saat melihat kartu tersebut karena menurut 

hasil data yang telah didapat mengatakan kebersihan dapat mempengaruhi kegiatan 

yang sedang kita lakukan. Rancangan desain kartu bagian depan bertuliskan sebuah 

pertanyaan soal yang nantinya akan dijawab oleh para pemain, dan bagian belakang 

kartu memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan jenis soal mata pelajaran 

yang tertulis di bagian depan kartu. Di bagian belakang kartu terdapat gambar yang 

berkesan gemerlap seperti kaca yaitu dengan tujuan untuk memberikan kesan bersih 

dan nyaman. 

4.2.4 Pion 

Untuk dapat memainkan gameboard tersebut juga membutuhkan sebuah pion yang 

nantinya akan digunakan sebagai posisi para masing-masing pemain. Konsep yang 

digunakan dalam desain pion ini adalah “pejuang”, konsep ini digunakan karena 

selama permainan berlangsung pion ini akan berperan seperti seseorang yang 

sedang berjuang untuk menang. 

 

4.3 Cara Kerja Permainan 

Cara memainkan permainan gameboard tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melempar dadu untuk menentukan jenis warna. 

2. Mengambil secara acak sebuah kartu sesuai dengan warna yang didapatkan dari hasil 

melempar dadu. 
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3. Berikan soal kepada pemain yang mendapat giliran selanjutnya sesuai dengan yang 

tertulis pada kartu yang telah di ambil. Jika pemain yang diberi pertanyaan dapat 

menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka pemain tersebut akan 

diperbolehkan memajukan pion nya sehingga dapat lebih mendekati kemenangan, 

namun jika pemain tersebut salah dalam menjawab pertanyaan yang diberikan maka 

pion pemain yang memberikan pertanyaanlah yang akan diperbolehkan melangkah 

maju dalam papan board. 

4. Pemenang ditentukan jika salah satu pemain dapat melangkahkan pionnya ke dalam 

tengah lingkaran papan board tersebut 

 

4.4 Desain Gameboard 

4.4.1 Konsep Warna dalam Gameboard 

Konsep utama yang digunakan di dalam desain gameboard tersebut adalah “FUN 

dan “ELEGANT”. Papan gameboard tersebut menggunakan warna-warna yang 

bersifat terang dengan tujuan untuk memberikan kesan gembira dan ceria pada 

pemain. Dan memiliki visual tekstur seperti kaca dengan tujuan untuk membawa 

kesan elegant dan tidak kaku sehingga memberikan rasa nyaman saat kegiatan 

bermain dan belajar berlangsung sehingga dapat mengurangi rasa malas dan 

tekanan saat bermain dan belajar. 

Berikut warna-warna yang digunakan pada papan board : 

Merah  : salah satu arti warna merah adalah bahaya, matematika merupakan 

pelajaran yang memiliki jumlah penggunaan rumus yang sangat banyak, 

dan membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dalam 

mengerjakannya, maka dari itu warna merah digunakan sebagai tanda 

mata pelajaran matematika. 

Biru     : biru dalam sikologi warna mengatakan dapat memberikan kesan 

ketenangan, sifat ketenangan juga sering disimbolkan dengan air, 

maka dari itu digunakan untuk mata pelajaran kimia karena dalam 
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mata pelajaran kimia banyak sekali hubungan nya dengan air dan 

cairan-cairan lainnya. 

Hijau       : dalam sikologi warna, salah satu arti warna hijau adalah alami dan 

bertahan hidup, maka dari itu warna hijau digunakan untuk mata 

pelajaran biologi karena mata pelajaran biologi memiliki hubungan 

erat dengan alam dan kehidupan lingkungan. 

Ungu        : ungu digunakan untuk mata pelajaran fisika karena dalam sikologi 

warna, warna ungu memiliki arti kepandaian dan pelajaran fisika 

berhubungan erat dengan logika sehingga kepandaian sangat 

dibutuhkan dalam mata pelajaran fisika. 

Kuning : kuning digunakan untuk mata pelajaran Bahasa inggris karena dalam 

sikologi warna, warna kuning memiliki arti semangat dan ceria, dan 

Bahasa inggris sangat berhubungan erat dengan komunikasi terhadap 

orang lain, maka dari itu sikap ceria dan semangat sangat diperlukan 

dalam komunikasi. 

Coklat  : coklat digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia karena dalam 

sikologi warna, coklat memiliki arti kesederhanaan dan tanah, tanah yang 

kita injak dan tempat kita tinggal dan Indonesia adalah tempat tinggal 

kita. 
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4.4.2 Lay Out Papan Board 

 

 

Di dalam rancangan visual lay out papan board ini, penulis menggunakan konsep 

memusat fokus di tengah dengan tujuan untuk mengajak para pemain untuk fokus 

dan berkonsentrasi dalam memainkan permainan ini. Lay out pada papan board 

yang memusat berbentuk seperti pusaran badai dan terdapat ikon bintang di tengah 

memiliki arti bahwa ilmu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha untuk 

mendapatkannya namun indah pada akhirnya, lay out menggambarkan sebagai 

pemain yang saling berebut bintang tersebut dan harus berusaha keras untuk 

mendapatkannya. 

 

4.4.3 Desain Kartu 

Untuk desain kartu terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian depan dan bagian 

belakang kartu. 
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Cover depan kartu 

Untuk rancangan cover depan kartu digunakan background dengan warna putih 

dengan tujuan untuk menuntut para pemain untuk fokus kepada soal yang tertulis di 

dalam kartu tersebut 
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Cover belakang kartu 

 

Untuk rancangan visual cover belakang kartu terdapat warna pada masing-masing 

jenis mata pelajaran yang sudah tertulis di cover depan kartu, dan terdapat ikon logo 

yang bersifat secara representative mewakili objek asli di tengah dengan bentuk yang 

identical dengan masing-masing kategori pelajaran dengan tujuan untuk memperjelas 

mata pelajaran apa yang tertulis di masing-masing kartu tersebut. Dan ikon memiliki 

warna monokromatis supaya sederhana untuk dilihat dan dapat berselaras dengan 

ikon lainnya. 

Jumlah masing-masing kartu pada setiap kategori mata pelajaran ada 10 kartu dengan 

tujuan untuk dapat memberikan pertanyaan pada masing-masing mata pelajaran 

dengan lebih bervariasi 

Bentuk kartu menggunakan bentuk persegi panjang memiliki tujuan supaya kartu 

dapat lebih mudah di kocok dengan ukuran 7x10 cm dengan tujuan untuk 

memberikan rasa nyaman saat memegang kartu dengan ukuran yang ideal untuk 

tangan. 

 

4.4.4. Desain Dadu 

Desain yang akan digunakan untuk dadu bukan menampilkan jumlah titik angka 1 

sampai dengan 6, melainkan menunjukan 6 warna pada masing-masing sisi nya 

dengan menggunakan warna yang sama dengan papan board tersebut dengan tujuan 

untuk memberikan kesan keselarasan warna antar elemen dalam permainan ini. 
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Tampilan dadu normal 

 

 

Tampilan dadu pada gameboard ini 

 

4.4.5 Desain Pion 

Desain rancangan pada pion akan menggunakan 6 bentuk yang berbeda yang 

nantinya akan digunakan oleh setiap pemainnya. Rancangan pion akan menggunakan 

bentuk pion yang seperti memiliki karakter nya masing-masing berupa sebuah 

profesi pekerjaan dalam bentuk sebuah ikon dengan tujuan untuk memberikan kesan 

“FUN” pada pemain dengan memberikan bentuk-bentuk pada pion tersebut 
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menggambarkan bahwa tujuan kita menempuh pendidikan adalah agar dapat 

menentukan pekerjaan yang kita ambil. 

 

Contoh pion 1 

 

 

Contoh pion 2 
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Gambar ikon pada pion 

 

 

Hasil final pion 

Desain akhir pion menggunakan gambar berupa ikon bertujuan untuk memberikan 

kesan “FUN” terhadap pemain dan supaya tidak terlihat kaku, gambar-gambar ikon 

dalam pion tersebut berupa gambar sebuah profesi pekerjaan yang berbeda-beda 
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sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, dengan tujuan untuk mengingatkan 

para pemain dengan tujuan utama dalam sebuah pendidikan adalah untuk mencari 

pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka nantinya. 

 

4.5 Media Pendukung 

4.5.1 Buku Tulis 

Media pendukung yang pertama adalah buku tulis, karena sebuah pendidikan 

tentu tidak lepas dari yang namanya buku tulis. Dengan buku tulis, para pemain 

dapat mencatat hal-hal atau materi-materi yang didapatnya selama permainan 

berlangsung. 

 

Cover depan buku tulis 
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Desain buku tulis menggunakan warna yang warna warni dengan tujuan untuk 

memberikan kesan “FUN” dan sesuai dengan warna-warna yang digunakan dalam 

gameboard dan berwujud seperti cahaya dengan tujuan untuk memberikan kesan 

bersinar yang menggambarkan semangat 

 

4.5.2 Bollpoint 

Sebuah pendidikan sudah pasti tidak lepas dari sebuah buku, dan sebuah buku 

sudah pasti tidak lepas dari yang namanya alat tulis. Alat tulis berupa bollpoint 

digunakan sebagai media pendukung dengan tujuan untuk membantu para 

pemain dalam mancatat materi-materi penting yang didapat saat permainan 

berlangsung di dalam sebuah buku tulis kecil. 

 

4.5.3 Kalender 

Target pada perancangan ini adalah anak yang masih menjalani jenjang 

pendidikan SMA, dan memiliki banyak jadwal ulangan-ulangan, dan pekerjaan 

rumah yang tidak boleh mereka lewatkan atau lupakan karena hal itu sangat 

penting di dalam menjalani jenjang pendidikan, maka dari itu kalender sangat 

dibutuhkan untuk mengingatkan kembali akan jadwal-jadwal mereka yang sangat 

banyak tersebut. 

 

4.5.4 Jam Dinding 

Dalam menjalani jenjang pendidikan SMA, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan 

yang memiliki dateline sangat pendek, maka dari itu kemampuan dalam mengatur 

waktu untuk melakukan kegiatan yang optimal sangat diperlukan. Jam kecil yang 

dapat diletakan di atas meja belajar dapat membantu para target dalam mengatur 

penggunaan waktu mereka dalam kegiatan sehari-hari. 
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4.5.5 Kotak Penyimpanan Permainan 

Di dalam rancangan permainan board FUN 2 LEARN memiliki cukup banyak 

komponen terpisah yaitu alas permainan, pion, dadu, dan kartu, dengan begitu 

akan sangat susah dalam membawa semua barang tersebut secara bersamaan, 

maka dari itu kotak penyimpanan permainan ini dibuat dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam pembawaan semua komponen permainan tersebut. 

 

4.5.6 Baju Kaos 

Tujuan utama dalam perancangan ini adalah mengajak para target untuk dapat 

berkumpul dan belajar bersama teman-teman mereka. Pemilihan kaos dalam 

media pendukung bertujuan untuk memberikan kesan kebersamaan dan 

kekompakan mereka sebagai teman. 

 

4.5.7 Poster 

Target utama dalam perancangan ini adalah anak-anak sekolah SMA , hampir di 

setiap sekolah terdapat sebuah papan pengumuman yang disediakan untuk 

menempelkan sebuah informasi berupa poster-poster tentang berbagai macam hal 

yang bertujuan untuk dapat dilihat oleh para siswa-siswi sekolah tersebut. Agar 

informasi tentang perancangan FUN 2 LEARN ini dapat diketahui oleh para target 

audience, maka dibuatlah sebuah poster. 

 

4.5.8 Media Sosial 

Sudah tidak jarang jika anak-anak SMA memiliki dan sering menggunakan media 

sosial, maka dari itu dibuatlah media sosial untuk memberikan informasi tentang 

perancangan gameboard ini kepada target audience. 

  


