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Abstract 

Biology is one of the subjects in Junior High School. On these subject, students study 
various processes in life, including interaction in the Food Web. According to interview 
with biology teacher of Satya Wacana Junior High School, the subject is presented 
only in images on textbooks and teachers through verbal explanation. So an 
explanation of natural mechanisms become less interactive. Nowadays Education 
media  is growing through video game. In video game, especially with action genre, 
players can learn the mechanisms such as food web directly involved in it. Matter how 
good the gameplay, without good visual artwork will not get attention from the public. 
The use of the Pipe Model method in the design will assist in designing the artwork 
character movement animation. The result of this research as a education media is in 
demand by teachers and students. 
Keywords :Visual Artwork, Education Media, Video Game 

 
Abstrak 

 
Biologi adalah salah satu mata pelajaran di jenjang pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Pada mata pelajaran ini, siswa mempelajari berbagai proses dalam 
kehidupan, salah satunya adalah mengenai interaksi dalam Food Web. Menurut hasil 
wawancara dengan guru biologi Kelas VII SMP Kristen Satya Wacana, materi 
pelajaran tersebut disampaikan hanya dalam media gambar pada buku paket dan 
melalui penjelasan guru secara lisan. Gambar yang terdapat pada buku paket hanya 
berupa diagram alur makan hewan. Sehingga penjelasan mekanisme alam tersebut 
menjadi terlihat kaku dan kurang interaktif. Media pembelajaran yang kini semakin 
berkembang adalah game. Dalam game, terutama dengan genre action, pemain dapat 
mempelajari mekanisme seperti food web dengan terlibat langsung di dalamnya. 
Sebagus apapun gameplay, tanpa gambar yang menarik dan desain yang baik, maka 
tidak akan mendapat perhatian dari masyarakat. Penggunaan metode Pipe Model 
dalam perancangan visual artwork akan membantu dalam merancang animasi 
pergerakan karakter hewan. Hasil perancangan ini adalah game simulasi food web 
menjadi media edukasi yang diminati oleh guru maupun siswa.  
Kata Kunci : Visual Artwork, Education Media, Video Game 
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1.  Pendahuluan 

Biologi adalah salah satu mata pelajaran di jenjang pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Pada mata pelajaran ini, siswa mempelajari berbagai 
proses dalam kehidupan, salah satunya adalah mengenai interaksi dalam food web. 
food web terdiri dari bentuk interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. 
Bentuk interaksi tersebut adalah predatorisme, yaitu cara pemenuhan kebutuhan 
demi kelangsungan hidup, misalnya: singa memakan rusa. Di dalam sebuah food 
web dalam satu ekosistem terdapat beberapa food chain, sehingga terdapat berbagai 
jenis hewan yang terlibat di dalamnya [1].  

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Patrick, guru biologi Kelas VII 
SMP Kristen Satya Wacana, materi pelajaran tersebut disampaikan hanya dalam 
media gambar pada buku paket dan melalui penjelasan guru secara lisan. Gambar 
yang terdapat pada buku paket hanya berupa diagram alur makan hewan. Sehingga 
penjelasan mekanisme alam tersebut menjadi terlihat kaku dan kurang interaktif. 
Media lain yang dapat digunakan di rumah adalah media edukasi sederhana yang 
terdapat pada situs Sheppard Software. Proses penyampaian materinya diawali 
dengan penjelasan materi, kemudian dilanjutkan dengan mini game, dengan 
gameplay mengurutkan organisme dalam food chain atau food web dengan benar. 
Kelemahan dari gameplay ini adalah tidak menjelaskan secara detail apa saja yang 
terjadi dalam proses food web atau food chain, seperti bagaimana proses makan 
memakan antar organisme dan bagaimana kondisi lingkungan tempat proses itu 
terjadi. Selain itu, gameplay mencocokkan hewan terlalu monoton sehingga pemain 
akan cepat bosan dan tidak akan memainkannya lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
sebuah media lain dengan informasi lebih lengkap dan tidak monoton untuk 
membantu menyelesaikan  persoalan tersebut. 

Media pembelajaran yang kini semakin berkembang adalah game. Dalam 
game, terutama dengan genre action, pemain dapat mempelajari mekanisme seperti 
food web dengan terlibat langsung di dalamnya. Hal ini disebabkan karena dengan 
bermain game, pemain juga belajar menganalisa dan  menghafal, misalnya saat 
menganalisa kondisi level dalam game, cara mengalahkan musuh dan cara 
melarikan diri dari musuh. Menurut Bapak Patrick, pembelajaran mata pelajaran 
seperti biologi sangat cocok digunakan untuk konsep gameplay sebuah game, 
misalnya saat menjelaskan proses predatorisme itu berlangsung atau keterkaitan 
antara komponen dalam food web itu sendiri. Hal ini tentunya akan membantu baik 
bagi guru dan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, kelebihan 
game sebagai media pendidikan adalah memungkinkan siswa untuk dapat belajar 
sendiri di rumah dan berulang-ulang. Berkaitan dengan game yang bersifat edukasi, 
tentunya visual artwork juga berfungsi untuk menyampaikan informasi pelajaran 
secara tepat, baik itu mengenai bagaimana proses predatorisme itu berlangsung, 
maupun bagaimana struktur anatomi produsen dan konsumen tersebut. Sehingga 
pada akhirnya game yang dihasilkan tidak kehilangan tujuannya sebagai media 
pembelajaran, selain sebagai media hiburan.  
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2.  Tinjauan Pustaka 

 Perancangan Game Edukasi tentang Pengetahuan Flora dan Fauna serta 
Lingkungannya untuk Anak-anak Usia 5-8 tahun oleh Amelia Carolina Yuwono ini 
menceritakan pembuatan game komputer berbasis Flash untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan anak mengenai flora dan fauna. Game edukasi ini dirancang 
pada komputer sebagai aplikasi pembelajaran di rumah, mengingat hampir 30% 
rumah tangga di Indonesia telah memiliki komputer di rumahnya. Sedangkan untuk 
bagian visual artwork, game ini menggunakan gaya gambar kartun dan 
menggunakan warna-warna cerah dan mencolok yang menarik untuk anak-anak 
secara psikologis [2]. Sehubungan dengan perancangan visual artwork pada game 
simulasi food web, maka konsep pemilihan warna pada game ini akan diterapkan 
sebagai referensi. Perancangan Desain Visual 2D Action and Adventure Game 
"Gatra Narya" oleh Kiantoro Tanzil ini menceritakan perancangan visual artwork 
dalam game bertema pewayangan. Genre dari game Gatra Narya ini adalah action 
and adventure game, dimana pemain dapat mengeksplorasi dunia dalam game 
dengan berjalan, berlari ataupun bertarung untuk menyelesaikan game. Di dalam 
sebuah game action and adventure diperlukan gambar untuk keperluan animasi 
pergerakan karakter maupun musuh-musuhnya [3]. Sehubungan dengan 
perancangan visual artwork game pada simulasi food web dimana pemain juga 
harus mengeksplorasi dunia dalam game untuk menyelesaikan permainan, maka 
perancangan desain visual 2D pada game Gatra Narya dapat dijadikan referensi 
selama perancangan.  
 Predatorisme merupakan hubungan antara pemangsa (predator) dan 
mangsanya. Predatorisme merupakan cara pemenuhan kebutuhan makanan demi 
kelangsungan hidup [4]. Food chain merupakan proses memakan dan dimakan 
melalui urutan dan arah tertentu. Food chain dalam ekologi adalah urutan transfer 
zat dan energi dalam bentuk makanan dari organisme ke organisme lainnya. Food 
chain terjalin menjadi sebuah food web karena kebanyakan organisme 
mengonsumsi lebih dari satu jenis hewan atau tumbuhan. Tumbuhan yang 
mengubah energi surya menjadi makanan melalui fotosintesis merupakan sumber 
makanan primer bagi pemakan tumbuhan. Dalam rantai predasi, hewan pemakan 
tumbuhan akan dimakan oleh hewan pemakan daging [5]. 
 Bone Structure merupakan panduan yang dirancang oleh Lajos Egri dalam 
membangun sebuah karakter, dengan memperhatikan tiga dimensi. Tiga dimensi 
tersebut adalah dimensi fisiologi, dimensi sosiologi dan dimensi psikologi. Tiga 
dimensi ini disampaikan melalui tabel yang telah dimodifikasi oleh Lankoski, Helio 
dan Elkman. Dengan menggunakan Bone Structure ini, maka akan dihasilkan 
perancangan karakter yang jelas dan kuat [6].  
 Pipe Model adalah salah satu metode dalam menggambar. Melalui metode 
ini, untuk menunjukkan bentuk, sudut, arah dan relasi antar bagian tubuh menjadi 
lebih mudah. Sehingga metode ini akan membantu dalam perancangan pose obyek 
dalam gerakan yang berbeda-beda. Aplikasi metode ini dapat digunakan pada 
perancangan gambar manusia maupun hewan, bahkan kartun sesuai kebutuhan [7]. 
Contoh aplikasi pada pose tubuh manusia dapat dilihat pada Gambar 1. 



9 
 

 

 Sistem Warna RGB merupakan cara penampilan warna dengan 
penggabungan cahaya. Prinsip kerjanya mendasarkan pada kemampuan mata 
dalam menangkap persepsi warna dengan penggabungan cahaya merah, hijau dan 
biru sebagai warna primer. Sistem warna ini digunakan dalam media elektronik [8]. 
 Prinsip Dasar Layout adalah prinsip dasar desain grafis yang dapat 
diterapkan dalam perancangan interface pada game [9]. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah sequence, emphasis, balance dan unity. Sequence disebut juga 
hierarki/flow/aliran, yang bermaksud untuk mengurutkan prioritas informasi yang 
ingin disampaikan. Emphasis disebut juga penekanan, prinsip ini dapat diciptakan 
dengan berbagai cara antara lain: memperbesar ukuran, meletakkan pada posisi 
yang strategis, memberi warna yang kontras dan menggunakan bentuk atau style 
yang berbeda. Balance disebut juga keseimbangan, pembagian keseimbangan 
layout tidak harus dengan memenuhi seluruh bidang layout, tetapi lebih pada 
menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang 
dibutuhkan. Keseimbangan terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris yang 
disebut juga formal balance dan keseimbangan asimetris yang disebut juga 
informal balance.Unity disebut juga kesatuan, yang dimaksud adalah kecocokan 
pemilihan teks, gambar, posisi dan style secara visual dan kesesuaiannya dengan 
pesan yang ingin disampaikan.  
 Tipografi adalah segala disiplin ilmu yang berkaitan dengan huruf. 
Tipografi memiliki tiga sifat, yaitu sebagai penyampai pesan penulis, sebagai 
penyampai informasi dan tanda pengenal, serta sebagai penyampai pandangan, 
sikap dan ekspresi kreatif. Tipografi sebagai penyampai pesan penulis, teks 
mendapatkan penanganan khusus dan memperhatikan faktor-faktor optis, legibility 
dan readability menjadi sangat penting. Tipografi sebagai penyampai informasi dan 
tanda pengenal mengutamakan readability dan legibility. Tipografi sebagai 
penyampai pandangan, sikap dan ekspresi kreatif tidak mengutamakan readability 
dan legibility [10]. 
 
3.  Metode dan Perancangan Sistem 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode linear strategy. 
Metode ini menerapkan urutan yang logis pada tahapan yang sederhana dan sudah 
dipahami komponennya. Strategi yang digunakan untuk tipe perancangan yang 
telah berulangkali dilaksanakan. Suatu tahap yang dimulai setelah tahap yang 
sebelumnya diselesaikan, dan demikian seterusnya. Tahapan-tahapan yang telah 
dilaksanakan dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
  
 
 

 
Gambar 1 Bagan Alur Penelitian 
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Data

Tahap 2 
Analisis Data 

Tahap 3 
Perancangan 

Tahap 4 
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Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh segala informasi 
yang berkaitan dengan perancangan konsep game simulasi food web, kemudian 
dilanjutkan dengan perancangan visual artwork. Pengumpulan data yang diambil 
merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif diperoleh 
dari Bapak Patrick, guru biologi kelas VII SMP Kristen Satya Wacana melalui 
wawancara. Sedangkan pengumpulan data kuantitatif diperoleh dari siswa kelas VII 
SMP Kristen Satya Wacana melalui kuisioner. 

Hasil wawancara dengan Bapak Patrick mengatakan bahwa diperlukan 
sebuah media pembelajaran yang berfungsi sebagai pengantar materi pelajaran 
tentang food web. Hal ini dikarenakan materi pelajaran tersebut memerlukan 
kemampuan analisa siswa sebagai tolak ukur keberhasilan. Beliau mengatakan 
bahwa pada umumnya siswa hanya menghafal dalam menguasai pelajaran ini. Hal 
ini tentunya sangat disayangkan bila menjadi kebiasaan di jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Berkaitan dengan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di 
Indonesia, maka setting pada game simulasi food web menggunakan salah satu 
ekosistem di Indonesia, yaitu eksosistem Taman Nasional Tanjung Puting. 
Pemilihan ekosistem ini merupakan rekomendasi dari Bapak Patrick.  

Pengumpulan data kuantitatif diperoleh dari 70 orang siswa kelas VII SMP 
Kristen Satya Wacana melalui kuisioner. Pengumpulan data dilakukan dengan 
membagikan kuisioner di tiap kelas. Hasil dari kuisioner ini akan digunakan untuk 
mengetahui bagaimana cara belajar siswa kelas VII dan juga ketertarikan mereka 
terhadap game sebagai media penyampaian materi pelajaran. 

 
Analisis Data  
 

Hasil pengumpulan data secara kualitatif maupun kuantitatif menyatakan 
beberapa hal yang mendukung perancangan konsep game simulasi food web. Pada 
pengumpulan data kualitatif melalui wawancara menyatakan bahwa dibutuhkan 
media pembelajaran sebagai pengantar materi food web. Media ini haruslah 
interaktif dan tidak monoton agar siswa menjadi lebih tertarik dalam mempelajari 
materi ini. Berdasarkan alasan tersebut maka media tersebut dirancang dalam 
bentuk sebuah game. Sebagai game bertema edukasi yang menjelaskan sebuah 
proses hidup, maka konsep perancangan game adalah game simulasi. Game 
simulasi ini bertujuan untuk mengajak siswa bermain sebagai hewan dalam  food 
web. Sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman bermain. Pada 
pengumpulan data kuantitatif melalui kuisioner menyatakan bahwa antusiasme 
siswa pada ide belajar game mengenai food web sangat tinggi. Sebagian besar siswa 
juga menyukai game dengan elemen gameplay yang cukup kompleks dan pernah 
belajar melalui game. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat 
memperoleh suatu ilmu dari pengalaman bermain. 

Gameplay pada game simulasi food web ini didasari oleh mekanisme  food 
web yang merupakan gabungan dari food chain, yaitu hubungan makan memakan 
antar komponen biotik dalam ekosistem. Mekanisme tersebut adalah mekanisme 
yang terjadi di alam, dimana terdapat mangsa dan pemangsa. Masing-masing 
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pemangsa memiliki kebutuhan mangsa yang berbeda. Sehingga jenis pemangsa itu 
diklasifikasikan menurut jenis mangsanya, yaitu: karnivora, herbivora dan 
omnivora. Karnivora adalah pemakan daging, yang memenuhi kebutuhan dengan 
cara memangsa hewan yang lain. Herbivora adalah pemakan tumbuhan yang 
memenuhi kebutuhan dari bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan omnivora adalah 
pemakan segala, yang memenuhi kebutuhan dengan memangsa hewan lain dan 
tumbuhan.  
   
Perancangan 
 
 Konsep perancangan dari visual artwork pada game ini mengacu pada 
suasana Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional ini merupakan kawasan 
hutan tropis yang dilalui oleh Sungai Sekonyer. Setting yang diambil adalah 
suasana di tepi sungai dengan pohon di sekelilingnya. Berkaitan dengan gameplay 
yang membutuhkan area luas bagi hewan, mangsa maupun pemangsanya, maka 
pohon hanya ditunjukkan akarnya saja. Style gambar yang digunakan ialah kartun 
dengan memanfaatkan ciri khas dari species hewan yang menjadi karakter dalam 
game ini. Misalnya : bentuk kepala, warna atau corak pada species tersebut. 
Berkaitan dengan device yang menggunakan android smartphone, maka peletakan 
elemen GUI harus diperhatikan agar tidak sampai tertutup oleh jari pemain. Untuk 
prototype game, ukuran layar yang digunakan memakai resolusi 800x480 px. 
Selama perancangan terdapat beberapa tahap untuk menghasilkan hasil yang 
optimal. Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam perancangan dapat dilihat 
pada Gambar 2.  
 
  
 
 

 
Gambar 2 Bagan Alur Perancangan 

 

Desain karakter pada game ini mengacu pada 4 species yang dapat 
dimainkan. Orangutan merupakan salah satu karakter dalam game simulasi food 
web, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : jenis primata, memiliki pipi yang 
melebar, berambut lebat, warna bulu cokelat kemerahan, warna kulit abu-abu, serta 
memiliki kaki depan berukuran lebih panjang daripada kaki belakang. Bekantan 
merupakan salah satu karakter dalam game simulasi food web, yang memiliki ciri-
ciri sebagai berikut : jenis primata, memiliki hidung yang besar dan menggantung, 
berambut tipis, warna bulu cokelat mendekati jingga dan abu-abu, warna kulit 
cokelat kemerahan, kaki belakang berukuran lebih panjang daripada kaki depan, 
serta memiliki ekor yang kecil memanjang. Clouded Leopard merupakan salah satu 
karakter dalam game simulasi food web, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
jenis kucing besar, berambut tipis, warna bulu cokelat abu-abu, memiliki corak 
berwarna kehitaman, serta memiliki ekor yang tebal. Mouse Deer merupakan salah 
satu karakter dalam game simulasi food web, yang memiliki ciri-ciri sebagai  
berikut : jenis rusa, berambut tipis, warna bulu cokelat, di bagian dada terdapat 
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Tahap 5 
Perancangan 

Animasi 



12 
 

 

corak berwarna putih, serta memiliki kaki yang kecil. Sketsa karakter dan 
perancangan digital karakter Orangutan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Sketsa, Proses Outline dan Proses Coloring Karakter Orangutan 

 
  Konsep animasi pergerakan karakter secara umum hampir sama, mengingat 

pergerakan 4 species tersebut sama-sama menggunakan kaki atau tangan mereka 
saat berjalan maupun berlari. Hal ini berkaitan dengan struktur anatomi mereka. 
Konsep animasi berjalan dan berlari terjadi bila ada bagian kaki yang maju, 
ditunjukkan oleh gambar dengan outline magenta dan ada bagian kaki yang 
mundur, ditunjukkan oleh gambar dengan outline hijau. Saat animasi berjalan, 
kedua pasang kaki sejajar, kemudian dilanjutkan dengan perpindahan posisi kaki 
yang tidak sejajar, kemudian kembali lagi sejajar, kemudian kembali tidak sejajar, 
dan berulang-ulang. Konsep animasi saat karakter berjalan dapat dilihat pada 
Gambar 4.  

 

 

 
Gambar 4 Perancangan Animasi Jalan  

 
 Saat animasi berlari, kedua pasang kaki sejajar, kemudian kaki depan 
bergerak maju dan kaki belakang bergerak mundur, dan berulang-ulang. Saat 
animasi makan, hanya kepala hewan yang bergerak naik-turun, sedangkan kaki 
hewan tidak bergerak. Konsep animasi saat karakter berlari dan makan dapat dilihat 
pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5 Perancangan Animasi Lari dan Makan 

 
Desain makanan pada game ini mengacu pada jenis makan yang dapat 

dimakan oleh 4 karakter hewan. Leaf Tipe 1 adalah jenis makanan yang berasal dari 
tumbuhan. Ciri khas dari jenis makanan ini adalah daunnya yang melebar. Leaf Tipe 
2 adalah jenis makanan yang berasal dari tumbuhan. Ciri khas dari jenis makanan 
ini adalah daunnya yang meruncing. Mushroom adalah jenis makanan yang berasal 
dari fungi. Makanan ini merupakan jenis makanan langka bagi karakter Mouse Deer 
dan Bekantan. Ciri khas dari jenis makanan ini adalah memiliki batang berwarna 
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cokelat muda dan kepala berwarna merah. Banana adalah jenis makanan yang 
berasal dari tumbuhan. Ciri khas dari jenis makanan ini adalah buahnya berwarna 
kuning dan berbentuk panjang melengkung. Durian adalah jenis makanan yang 
berasal dari tumbuhan. Ciri khas dari jenis makanan ini adalah buahnya berwarna 
kuning kehijauan dan ditutupi oleh duri. Makanan ini merupakan jenis makanan 
langka bagi karakter Orangutan. Sketsa dan perancangan digital Durian dapat 
dilihat pada Gambar 6.  

  

  
Gambar 6  Sketsa Proses Outline dan Proses Coloring Durian 

 
 Termite adalah jenis makanan yang berasal dari hewan. Ciri khas dari jenis 
makanan ini adalah termasuk jenis serangga berkaki enam, bagian perut lebih besar 
daripada kepala dan berwarna cokelat. Queen Termite adalah jenis makanan yang 
berasal dari hewan. Ciri khas dari jenis makanan ini adalah berkaki enam, bagian 
perut sangat besar dibandingkan jenis makanan Termite, serta berwarna cokelat 
dengan perut kekuningan. Makanan ini merupakan jenis makanan langka bagi 
karakter Orangutan dan Bekantan. Clouded Leopard adalah predator puncak alami 
dalam ekosistem Taman Nasional Tanjung Puting, sehingga memerlukan predator 
sebagai tantangan dalam game ini, yaitu pemburu. Pemburu dalam game ini 
disimbolkan oleh target tembak senapan. Konsep animasi pada target tembak 
adalah perubahan warna target tembak menjadi merah, yang ditunjukkan pada 
gambar dengan outline berwarna magenta. Animasi ini bertujuan untuk 
menunjukkan tembakan pemburu telah mengenai Clouded Leopard. Sketsa dan 
perancangan digital Termite dapat dilihat pada Gambar 7. 
 

   
Gambar 7  Sketsa Proses Outline dan Proses Coloring Termite 

 
 Konsep animasi terbagi menjadi tiga, yaitu animasi pada jenis makanan 
tumbuhan dan jamur, animasi pada jenis makanan daging dan animasi target 
tembak. Berikut adalah konsep tiga animasi tersebut. Konsep animasi pada jenis 
makanan yang berasal dari tumbuhan dan jamur dibagi menjadi dua, yaitu : fase 
spawn yang ditunjukkan oleh gambar dengan outline berwarna cyan dan fase saat 
dimakan yang ditunjukkan oleh gambar dengan outline magenta. Konsep animasi 
pada jenis makanan daging adalah perubahan gambar saat hewan yang dimakan 
menjadi daging, ditunjukkan pada gambar dengan outline berwarna cyan. Gambar 
dengan outline berwarna magenta menggambarkan perubahan yang terjadi tertutup 
oleh asap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur sadisme, dikarenakan sasaran 
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pengguna adalah anak-anak. Konsep animasi  Durian dapat dilihat pada         
Gambar 8.    
  

 
Gambar 8 Perancangan Animasi Durian 

 
 Desain stage pada game ini mengacu pada suasana tepi sungai yang 
dikelilingi pepohonan. Desain stage ini dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi 
Environment Floor, Root dan Backdrop. Desain Stage Floor mencangkup segala 
ornamen yang terdapat di bagian lantai setting, yaitu susunan bebatuan, dedaunan 
jatuh dan tanaman rambat. Desain Root mencangkup segala segala bentuk variasi 
bentuk akar pohon yang ada di sekeliling setting. Desain Backdrop mencangkup 
segala ornamen yang terdapat di bagian belakang setting, yaitu sungai, papan 
petunjuk lokasi, pepohonan di seberang sungai dan langit. Berdasarkan analisa data 
yang ada, maka dibuatlah konsep desain environment tersebut secara bertahap. 
Tahapan tersebut adalah sketsa dan perancangan secara digital. Sketsa dan 
perancangan digital Environment Floor dan Backdrop ditunjukkan pada Gambar 9. 
 

   

  
Gambar 9 Sketsa dan Perancangan Digital Backdrop 

 
 Konsep desain GUI secara umum menggunakan elemen kayu. Konsep ini 
digunakan untuk menciptakan kesan natural pada button maupun indicator bar, 
agar terkesan menyatu dengan setting hutan di Taman Nasional Tanjung Puting. 
Selain itu, penggunaan elemen kayu dipadukan dengan warna-warna cerah pada 
desain GUI yang lain agar lebih menarik terutama untuk anak-anak.  
 Loading merupakan bagian GUI yang ditampilkan pertama setelah aplikasi 
game dijalankan. Konsep GUI Loading adalah menampilkan ilustrasi yang 
menggambarkan interaksi antar karakter hewan dalam game ini. Main Menu 
merupakan bagian GUI yang ditampilkan setelah Loading. Main Menu merupakan 
GUI yang memiliki percabangan ke Intro dan Credits. Konsep GUI Main Menu 
adalah menampilkan ilustrasi yang menggambarkan suasana tepi Sungai Sekonyer 
sebagai background. Button yang terdapat pada GUI ini adalah button Play dan 
Credits. Intro merupakan bagian GUI yang ditampilkan button Play ditekan. Intro 
merupakan bagian GUI yang berisi materi pendidikan sebagai pengantar. Konsep 
GUI Intro adalah perpaduan elemen kayu dengan warna-warna cerah, dengan 
layout yang bervariasi. Select Animal merupakan bagian GUI yang ditampilkan 
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setelah Intro. Select Animal merupakan bagian GUI yang menampilkan karakter 
hewan yang dapat dimainkan. Select Animal merupakan GUI yang memiliki 
percabangan ke Animal Info dan Tutorial. Terdapat dua jenis button, yaitu : button 
Select Animal dengan ilustrasi kepala hewan di bagian tengah dan button Animal 
Info. Konsep GUI Select Animal adalah perpaduan elemen kayu sebagai button dan 
warna hijau muda sebagai background. Konsep GUI Main Menu dan Select Animal 
dapat dilihat pada Gambar 10. 
 

   
Gambar 10 Konsep GUI Main Menu dan Select Animal 

 
 Animal Info merupakan bagian GUI yang ditampilkan setelah button Animal 
Info ditekan. Animal Info merupakan GUI yang menyampaikan penjelasan 
mengenai masing-masing hewan, termasuk jenis makanan yang dapat dimakan 
dalam gameplay. Konsep GUI Animal Info adalah penyampaian informasi tentang 
hewan dengan ilustrasi interaksi hewan dan makanannya. Tutorial merupakan 
bagian GUI yang ditampilkan setelah pilihan karakter hewan ditentukan. Tutorial 
merupakan GUI yang menyampaikan penjelasan mengenai bagaimana cara 
bermain game simulasi food web ini. Tutorial merupakan GUI yang memiliki 
percabangan ke Select Animal dan Gameplay.  Konsep GUI Tutorial adalah 
penyampaian informasi cara bermain melalui ilustrasi dan teks  dengan back button 
dan next button. Gameplay merupakan bagian GUI yang ditampilkan setelah 
Tutorial. Gameplay merupakan GUI utama yang berisi button yang digunakan 
dalam permainan, serta beberapa indicator yang diperlukan. Konsep GUI 
Gameplay adalah meletakkan komponen button dan indicator di sisi layar, dengan 
ukuran yang tidak menggangu pandangan pemain.  
 Stage Clear merupakan bagian GUI yang ditampilkan setelah permainan 
berhasil diselesaikan. Stage Clear berisi hasil waktu bermain, retry button dan next 
button. Stage Clear merupakan GUI yang memiliki percabangan ke Gameplay dan 
Main Menu. Konsep GUI Stage Clear adalah papan informasi berwarna terang 
dengan background kayu. Game Over merupakan bagian GUI yang ditampilkan 
setelah permainan gagal diselesaikan. Game Over memiliki dua button yaitu: retry 
button dan next button. Game Over merupakan GUI yang memiliki percabangan ke 
Gameplay dan Main Menu. Konsep GUI Game Over adalah papan informasi 
berwarna terang dengan background kayu. Credits merupakan bagian GUI yang 
ditampilkan setelah button Credits pada Main Menu ditekan. Credits berisi 
informasi tentang tim perancang game. Konsep GUI Credits adalah papan 
informasi berwarna terang dengan background kayu, serta terdapat gambar hewan 
dan makanan yang seolah-olah sembunyi di balik papan informasi.  
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 Konsep seluruh button dalam game simulasi food web ini adalah kayu 
dengan gambar icon yang seolah-olah di stamp di atasnya. Konsep Hunger Bar 
adalah kayu dengan stamp gambar indicator icon dan angka mengenai jumlah 
makanan yang harus dipenuhi dan jumlah makanan yang sudah diperoleh. Konsep 
Stamina Bar adalah kayu dengan ukiran gambar icon Stamina dan guratan pada 
kayu sebagai penanda status Stamina. Konsep GUI Gameplay dan Button dapat 
dilihat pada Gambar  11.   
 

   
Gambar 11 Konsep GUI Gameplay dan Button 

 
 Indicator Icon adalah icon yang muncul di atas hewan setelah selesai 
menghabiskan makanannya. Setelah memakan makanan dari tumbuhan, maka icon 
bergambar daun yang muncul. Setelah memakan makanan dari hewan, maka icon 
bergambar daging yang muncul. Setelah memakan makanan dari tumbuhan atau 
hewan yang termasuk langka, maka icon bergambar jam yang muncul. Launcher 
Icon adalah icon yang muncul pada menu pilihan aplikasi pada Android 
Smartphone. Icon ini akan menjelaskan tentang game yang berhubungan dengan 
hewan, maka desain icon ini menggunakan gambar salah satu karakter yang dapat 
dimainkan, yaitu Orangutan. Karakter orangutan dipilih karena Taman Nasional 
Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi dan penelitian bagi Orangutan. 
 Kombinasi warna yang akan diterapkan dalam perancangan visual artwork 
adalah kombinasi warna cerah pada elemen tertentu. Warna-warna tersebut adalah: 
Jingga untuk Carnivore, Hijau untuk Herbivore dan Kuning untuk Omnivore. 
Warna jingga untuk Carnivore melambangkan daging dan hasrat berburu hewan 
karnivora. Warna hijau untuk Herbivore untuk melambangkan daun dan 
keharmonisan antar hewan herbivore. Sedangkan warna kuning untuk Omnivore 
melambangkan keseimbangan antara Carnivore dan Herbivore. Warna kuning 
sendiri dalam spektrum warna terletak di antara warna jingga dan hijau.Pemilihan 
typeface pada perancangan visual artwork ini mengacu pada sasaran umur pemain 
game ini yang adalah anak-anak. Kesan yang harus ditampilkan ialah kesan santai 
dan ceria. Berkaitan dengan desain karakter game yang menggunakan gaya gambar 
kartun, maka pilihan typeface paling tepat adalah jenis sans serif dengan sifat 
playful. Tampilan typeface Comic Book yang digunakan dalam game dapat dilihat 
pada Gambar 12.  
 

 
Gambar 12 Typeface Comic Book  
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4.  Hasil dan Pembahasan  

 Hasil perancangan karakter Orangutan meliputi gambar-gambar yang 
digunakan dalam animasi pergerakan karakter. Pergerakan tersebut meliputi 
berjalan, berlari, makan dan saat dimangsa. Hasil perancangan karakter Orangutan 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Perancangan Karakter Orangutan 

Hasil Perancangan Keterangan 

 

Animasi gerak 
berjalan ke arah 

bawah. 

 

Animasi gerak 
berjalan ke arah 

kiri. 

 

Animasi gerak 
berjalan ke arah 

kanan. 

 

Animasi gerak 
berjalan ke arah 

atas. 

 

Animasi gerak 
berlari ke arah 

bawah dan atas. 

 

Animasi gerak 
berlari ke arah 
kiri dan kanan. 
Animasi saat 

makan. 

 
 Hasil perancangan makanan hewan dan target pemburu pada game ini 
mengacu pada desain yang dibahas sebelumnya. Hasil perancangan makanan 
hewan meliputi gambar-gambar yang digunakan dalam animasi saat muncul dan 
saat dimakan. Sedangkan hasil perancangan target pemburu meliputi                
gambar-gambar yang digunakan dalam animasi mengenai karakter Clouded 
Leopard. Hasil perancangan animasi makanan hewan dan target pemburu dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Perancangan Makanan Hewan dan Traget Pemburu 

Hasil Perancangan Keterangan 

 

Animasi Durian    
saat muncul. 

      

Animasi Durian    
saat dimakan. 
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Animasi gerak 
Termite ke arah 
bawah dan atas. 

 

Animasi gerak 
Termite ke arah 
kiri dan kanan. 

 
 Hasil perancangan stage pada game ini mengacu pada desain yang dibahas 
sebelumnya.  Hasil perancangan stage dapat dilihat pada Gambar 13. 
 

 
Gambar 13 Hasil Perancangan Stage 

 
 Hasil perancangan GUI pada game ini mengacu pada desain yang dibahas 
sebelumnya. Penggunaan elemen kayu pada beberapa GUI dipadukan dengan 
warna-warna cerah pada desain GUI yang lain agar lebih menarik terutama untuk 
anak usia 12-13 tahun. Konsep GUI Loading adalah menampilkan ilustrasi yang 
menggambarkan interaksi antar karakter hewan dalam game ini. Konsep GUI Main 
Menu adalah menampilkan ilustrasi yang menggambarkan suasana tepi Sungai 
Sekonyer sebagai background. Konsep GUI Intro adalah perpaduan elemen kayu 
dengan warna-warna cerah, dengan layout yang bervariasi. Konsep GUI Select 
Animal adalah perpaduan elemen kayu sebagai button dan warna hijau muda 
sebagai background. Konsep GUI Animal Info adalah penyampaian informasi 
tentang hewan dengan ilustrasi interaksi hewan dan makanannya. Hasil 
perancangan GUI Main Menu dan Select Animal dapat dilihat pada Gambar 14. 
 

   
Gambar 14 Hasil Perancangan GUI Main Menu dan Select Animal 
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 Konsep GUI Tutorial adalah penyampaian informasi cara bermain melalui 
ilustrasi dan teks  dengan back button dan next button. Konsep GUI Gameplay 
meletakkan komponen button dan indicator di sisi layar, dengan ukuran yang tidak 
menggangu pandangan pemain. Konsep GUI Stage Clear adalah papan informasi 
berwarna terang dengan background kayu.  Konsep GUI Game Over adalah papan 
informasi berwarna terang dengan background kayu. Hasil perancangan GUI 
Gameplay dan Stage Clear dapat dilihat pada Gambar 15. 
 

  
Gambar 15 Hasil Perancangan GUI Gameplay dan Stage Clear 

  
 Konsep GUI Credits adalah papan informasi berwarna terang dengan 
background kayu, serta terdapat gambar hewan dan makanan yang seolah-olah 
sembunyi di balik papan informasi. Konsep Launcher Icon adalah menjelaskan 
tentang game yang berhubungan dengan hewan, maka desain icon ini menggunakan 
gambar salah satu karakter yang dapat dimainkan, yaitu Orangutan. Orangutan 
dipilih karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi dan 
penelitian bagi Orangutan.  
 
Pengujian 
 
 Pengujian visual artwork pada game simulasi food web dilakukan untuk 
memperoleh data kualitatif maupun kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan 
perancangan. Pengujian dilakukan di SMP Kristen Satya Wacana, dengan 
responden guru dan siswa. 

Pengujian visual artwork dalam game prototype dilakukan pada guru biologi 
kelas VII SMP Kristen Satya Wacana, yaitu Bapak Patrick melalui wawancara. 
Pengujian ini untuk memperoleh data kualitatif mengenai keberhasilan 
perancangan. Menurut beliau, game simulasi food web sudah cukup baik dari segi 
visual artwork maupun gameplay. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai game 
edukasi yang menjelaskan mekanisme food web. Beliau menambahkan bahwa 
game simulasi food web akan sesuai bila dijadikan pengantar materi tentang food 
web. Melalui game, siswa dapat mengalami bagaimana menjadi komponen dalam 
food web. Hal ini tentunya akan memperlancar proses penyampaian oleh guru, 
karena siswa sudah memahami konsep dasarnya.  

Pengujian visual artwork dalam game prototype dilakukan pada siswa kelas 
VII SMP Kristen Satya Wacana melalui kuisioner. Pengujian ini untuk memperoleh 
data kuantitatif mengenai keberhasilan perancangan. Dari hasil pengujian akan 
diketahui apakah tujuan perancangan visual artwork sudah berhasil apa belum. 
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Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang maupun kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena 
sosial, berdasarkan definisi operasional yang digunakan oleh peneliti [11]. Hasil 
pengujian diolah menggunakan perhitungan skala Likert untuk mengetahui 
persentase pendapat siswa. Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa persentase 
keseluruhan sebesar 76,92% dan hasil pengujian kuisioner ini termasuk ke dalam 
kriteria Baik yang memiliki range persentase 61% sampai dengan 80%. Jawaban 
hasil kuisioner dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Pengujian 

    Pertanyaan   

Respon Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 

Sangat 
Baik 

5 8 8 6 8 7 9 11 5 8 70 

Baik 4 15 10 17 15 16 13 10 13 10 119 

Cukup 
Baik 

3 6 12 7 4 8 9 6 9 11 72 

Kurang 
Baik 

2 0 1 1 4 0 0 3 2 2 13 

Tidak Baik 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 5 

Nilai Responden 120 118 121 120 123 124 120 110 117 1073 

Nilai Max 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1395 

Persentase Per Soal 77.42% 76.13% 78.06% 77.42% 79.35% 80.00% 77.42% 70.97% 75.48%   

Persentase Keseluruhan 76.92% 

 
 Sebanyak 26 % responden menjawab bahwa desain karakter pada game 
simulasi food web sangat menarik, 48 % responden menjawab menarik, 19 % 
responden menjawab cukup menarik dan 7 % responden menjawab tidak menarik. 
Didapatkan respon sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa desain karakter pada 
game simulasi food web memiliki daya bagi siswa SMP kelas VII, bahkan beberapa 
siswa mengusulkan untuk penambahan karakter.  
 Sebanyak 26 % responden menjawab bahwa desain environment stage pada 
game simulasi food web sangat menarik, 32 % responden menjawab menarik, 39 % 
responden menjawab cukup menarik dan 3 % responden menjawab kurang 
menarik. Didapatkan respon sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa desain 
environment stage Tanjung Puting sudah cukup menarik bagi siswa SMP kelas VII, 
namun beberapa siswa memberikan masukan berupa penambahan tempat 
berlindung satwa dan adanya pohon. 
 Sebanyak 19 % responden menjawab bahwa desain interface pada game 
simulasi food web sangat menarik, 55 % responden menjawab menarik, 23 % 
responden menjawab cukup menarik dan 3 % responden menjawab kurang 
menarik. Didapatkan respon sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa desain 
interface menarik bagi siswa SMP kelas VII, namun beberapa siswa memberikan 
masukan berupa penambahan adanya tombol pause. 
 Sebanyak 26 % responden menjawab bahwa desain button dan icon  pada 
game simulasi food web sangat menarik, 48 % responden menjawab menarik, 13 % 
responden menjawab cukup menarik dan 13 % responden menjawab kurang 
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menarik. Didapatkan respon sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa desain 
button dan icon  menarik dan dapat dipahami oleh siswa SMP kelas VII.  
  Sebanyak 22 % responden menjawab bahwa penggunaan elemen animasi  
pada game simulasi food web sangat menarik, 52 % responden menjawab menarik 
dan 26 % responden menjawab cukup menarik. Didapatkan respon sedemikian rupa 
dengan penjelasan bahwa penggunaan elemen animasi sudah sesuai dengan tingkat 
pemahaman siswa SMP   kelas VII. 
 Sebanyak 29 % responden menjawab bahwa pemilihan warna  pada game 
simulasi food web sangat menarik,   42 % responden menjawab menarik dan 29 % 
responden menjawab cukup menarik. Didapatkan respon sedemikian rupa dengan 
penjelasan bahwa pemilihan warna dalam game simulasi food web memiliki daya 
tarik bagi siswa SMP kelas VII. 
 Sebanyak 36 % responden menjawab bahwa game simulasi food web sangat 
jelas dalam menjelaskan materi tentang food web, 32 % responden menjawab jelas, 
19 % responden menjawab cukup jelas, 10 % responden menjawab kurang jelas 
dan 3% responden menjawab tidak jelas. Didapatkan respon sedemikian rupa 
dengan penjelasan bahwa gameplay pada game simulasi food web sudah sesuai 
sebagai media pembelajaran materi tentang food web. 
 Sebanyak 16 % responden menjawab bahwa setelah memainkan game 
simulasi food web, mereka sangat tertarik untuk mempelajari tentang food web, 42 
% responden menjawab tertarik, 29 % responden menjawab cukup tertarik, 7 % 
responden menjawab kurang tertarik dan 6% responden menjawab tidak tertarik. 
Didapatkan respon sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa game simulasi food 
web berhasil membuat sebagian besar siswa SMP kelas VII tertarik untuk 
mempelajari food web lebih mendalam. Hal ini terbukti dengan beberapa komentar 
siswa untuk menambahkan variasi predator dan mangsa, fitur siang dan malam, 
juga penambahan stage. 
 Sebanyak 26 % responden menjawab bahwa game simulasi food web sangat 
mudah untuk dimainkan, 32 % responden menjawab mudah, 36 % responden 
menjawab cukup mudah dan 6 % responden menjawab sulit. Didapatkan respon 
sedemikian rupa dengan penjelasan bahwa gameplay pada game simulasi food web 
cukup mudah dimainkan oleh siswa SMP kelas VII. Menurut beberapa komentar 
siswa, game simulasi food web sebaiknya dikembangkan dengan lebih banyak 
variasi level dan tingkat kesulitan. 
 Melalui hasil pengujian visual artwork game simulasi food web terhadap 
guru maupun siswa didapatkan hasil analisa, bahwa visual artwork yang 
melengkapi game tersebut memiliki daya tarik sebagai media pembelajaran bagi 
siswa SMP kelas VII, sekaligus mendukung proses penyampaian materi pelajaran 
dengan cukup baik. Selain itu, media game ini dapat juga digunakan sebagai variasi 
dalam proses belajar mengajar untuk mengurangi kejenuhan siswa. Hal ini sesuai 
dengan tujuan perancangan visual artwork untuk meningkatkan minat belajar siswa 
pada ilmu biologi, serta memberikan pengalaman belajar melalui game dengan 
gambar yang menarik dan desain yang baik. Selain itu, dengan melihat komentar 
siswa yang berkaitan dengan penambahan jenis hewan, stage dan fitur gameplay, 
maka pengembangan game simulasi food web dapat diarahkan untuk mengenalkan 
lebih banyak lagi mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia 
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5. Simpulan 

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa 
kesimpulan. Perancangan visual artwork dengan desain yang baik akan mendukung 
tujuan dari pembuatan game dan akan menjadi salah satu daya tarik dari game 
tersebut.   Perancangan visual artwork pada game simulasi food web diminati oleh 
guru sebagai salah satu media pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan 
sebagai pengantar materi mengenai food web. Perancangan visual artwork pada 
game simulasi food web diminati oleh siswa SMP kelas VII, karena memiliki desain 
karakter, stage dan GUI yang menarik. Game simulasi food web mendapat respon 
yang baik dari SMP kelas VII, untuk dikembangkan dengan menambah pilihan 
hewan, stage dan pilihan level.  
 Dalam perancangan visual artwork pada game harus direncanakan dengan 
matang. Perancangan harus disesuaikan dengan konsep game yang sudah ada, serta 
ditunjang dengan referensi yang lengkap. Selama proses perancangan ada baiknya 
sering berkonsultasi dengan anggota tim developer yang lain, hal ini dilakukan 
untuk menghindari adanya kesalahan persepsi maupun ketidak sesuaian dengan 
game doc. Berkaitan dengan device smartphone dengan touch screen, perlu 
diperhatikan tingkat keterbacaan teks, peletakan elemen grafis dan blind spot yang 
terdapat pada bagian yang tertutup jari.  
 Dalam perancangan visual artwork, ada baiknya artist meneliti referensi 
dari game yang sudah ada, juga berkonsultasi dengan rekan sesama artist untuk 
menghasilkan karya yang lebih baik. Selain itu, perlu juga dilakukan testing kepada 
rekan non artist untuk memberikan masukan dari sudut pandang orang awam. 
Testing ini bisa dilakukan dalam proses Alpha Testing dalam tim developer dan 
orang-orang yang terpercaya. Berkaitan GUI, sebaiknya artist sering melakukan 
testing pada device untuk hasil yang lebih optimal. Berkaitan dengan device 
smartphone dengan touch screen, perlu diperhatikan tingkat keterbacaan teks, 
peletakan elemen grafis dan blind spot yang terdapat pada bagian yang tertutup jari. 
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