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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelokalan Video Games
Kata ‘lokal’ dalam ‘pelokalan’ secara etimologis bermakna ‘berkenaan
dengan posisi atau tempat’ (Partridge, 2006). Implikasi kata ‘pelokalan’ jika
dikaitkan dengan ‘berkenaan dengan posisi atau tempat’ adalah bahwa pelokalan
merujuk kepada sebuah proses penyesuaian sesuatu terhadap sebuah posisi atau
tempat. Implikasi ini selaras dengan pendapat Payne dalam Di Marco yang
mengatakan bahwa lokaliasi video games adalah proses memodifikasi sebuah
judul video games agar judul tersebut dapat diakses, dimainkan, dan dirasakan
selaras dengan budaya pengguna sasaran (2007). Keselarasan antara pendapat
Payne dan implikasi etimologis kata ‘lokal’ adalah bahwa sebuah proses
pemodifikasian sebuah produk, dalam hal ini adalah video games, adalah proses
penyesuaian produk tersebut untuk posisi atau tempat tertentu. Penyesuaian ini
memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena di dalamnya tidak hanya
penerjemahan yang mengambil peran, melainkan juga faktor lain seperti budaya
dan teknologi yang merupakan dua faktor utama dalam proses pelokalan. Faktorfaktor lain yang harus dipertimbangkan di dalam proses pelokalan selain budaya
dan teknologi adalah tata bahasa, semantik, representasi grafis dan ikon, bisnis,
dan komunikasi dan interaksi sosial (Chroust, 2008; Putnik & Cunha, 2008).
Faktor-faktor tersebut disusun ke dalam sebuah piramida hierarki yang
menunjukkan urutan proses pelokalan sebuah game yang disebut dengan Layers
of Localization.

21

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 2.25 Layers of Localization oleh Chroust

Seperti yang terlihat pada grafik piramida di atas, infrastruktur teknologi
adalah faktor utama yang menjadi penyangga bagi faktor-faktor yang lain dengan
faktor budaya sebagai atapnya. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa segala hal
yang terkait dengan infrastruktur dengan pengetahuan tentang teknologi game di
dalamnya adalah faktor pertama yang harus dikuasai oleh seorang pelokalan video
game. Setelah teknologi game dipahami dan dikuasai, faktor yang mengikuti
berikutnya adalah faktor linguistik yang menjadi esensi utama dari sebuah proses
penerjemahan. Dengan diposisikannya budaya sebagai atap menandakan bahwa
payung atau atap yang melingkupi semua faktor tersebut adalah budaya sasaran
itu sendiri. Karena dijadikan sebagai atap bagi faktor-faktor pelokalan lainnya,
dapat diasumsikan bahwa budaya merupakan faktor yang memiliki tingkat
kepentingan yang signifikan karena keberadaannyalah yang mendefinisikan
sebuah produk akhir pelokalan video game sebagai produk yang masih memiliki
rasa asing atau sudah berasa lokal. Oleh karena itu, semua layer yang dipayungi
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oleh atap budaya tersebut harus dikerjakan dalam lingkup budaya baik itu
teknologi, linguistik, grafis, bisnis, dan komunikasi. Hubungan antara budaya dan
setiap layer pelokalan pada dasarnya berfokus utama pada hubungan budaya
dengan infrastruktur teknologi, dengan linguistik, dan dengan grafis game.
Hubungan budaya yang bersifat asimetris, sebagai contoh pada tingkatan
penerjemahan tidak ditemukannya padanan budaya, transkreasi seperti yang
diajukan oleh Mangiron dan O’Hagan (2006) adalah solusinya dengan tujuan
untuk mendomestikasi game yang dilokalkan. Hubungan layers ini dieksekusi
dalam salah satu dari tiga model pelokalan yaitu sim-ship, post-gold, dan final mix
(Mangiron & O’Hagan, 2006; Arno, 2011; Dellepiane, 2011). Model pelokalan
sim-ship, sesuai dengan namanya simultaneous shipment, memaksa pelokalannya
untuk bekerja seiring dengan proses pembuatan video game-nya. Oleh karena itu,
terdapat beberapa aspek yang berkontribusi terhadap ketidaksempurnaan hasil
pelokalannya. Aspek-aspek tersebut adalah
1. Alokasi waktu yang lebih terbatas dalam menyesuaikan diri dengan video
game yang akan dilokalkan
2. Karena proses penerjemahannya berbarengan dengan proses pembuatan
video game yang asli dalam bahasa sumber, seorang penerjemah sangat
jarang menerima konteks cerita game tersebut dalam model ini. Keadaan
ini sangat mengganggu terutama pada game yang berporos pada cerita dan
bersifat multi linear seperti RPG (O’Hagan, 2005)
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juga

memiliki

sisi

positif

dalam

kaitannya

dengan

penerjemahan. Terdapat dua keuntungan dalam pengaplikasian sim-ship dalam
proses pelokalan:
1. Proses pelokalan yang bersamaan dengan proses pembuatan, lewat
pemerhatian secara seksama terhadap proses pembuatan, membantu
memberikan gambaran yang jelas terhadap keputusan yang diambil dalam
proses pelokalan
2. Secara finansial, proses pelokalan model ini menghemat biaya karena
dikerjakan bersamaan dengan pembuatan game-nya (Arno, 2011).
Pelokalan non sim-ship disebut dengan post-gold karena video game yang
dilokalkan sudah went gold, produk video game-nya sudah siap untuk dipasarkan
(Dellepiane, 2011). Pelokalan yang bersifat ini, dikarenakan waktu pelokalannya
adalah setelah sebuah video game dipasarkan, cenderung lebih memiliki persiapan
dalam proses pelokalannya yang pada akhirnya membuat hasil pelokalannya
cenderung lebih mampu mencerminkan budaya dan pasar target.

Namun

demikian, justru model penilaian kualitas pelokalan sim-ship yang paling sering
diaplikasikan oleh pengembang dan penerbit video game karena secara finansial
lebih menguntungkan (Dellepiane, 2011). Sisi keuntungan tersebut diperoleh dari
keefektifan alokasi dana untuk desain video game dan juga untuk proses
pelokalannya yang dilakukan dalam satu alokasi pendanaan. Permasalahan biaya
inilah yang juga turut andil dalam kompleksitas pelokalanan video games karena
pengembang dan penerbit tidak menginginkan kerugian yang ditimbulkan oleh
game yang mereka desain dan pasarkan.
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Sementara itu model post-gold, dengan tersedianya waktu yang memadai
dalam proses pelokalannya, hasil pelokalan cenderung lebih komplit
(Dellepiane, 2011). Kekomplitan tersebut terlihat dari terdapatnya fitur yang
lengkap yang berhubungan dengan pelokalan suara (dubbing), pelokalan teks
(subtitling), dan fitur tambahan yang memberikan kesempatan bagi pemain
untuk memilih suara asli atau suara dalam bahasa sasaran serta memilih untuk
menghidupkan atau mematikan subtitle. Salah satu contohnya adalah Lightning
Returns: Final Fantasy XIII. Di dalam game dengan sifat lokaliasi post-gold
ini, pemain diberikan pilihan untuk memilih voice acting dalam bahasa Jepang
dan Inggris. Keberadaan fitur pelokalan yang lengkap ini dikarenakan durasi
memadai yang diberikan kepada tim pelokalan oleh pengembang dan penerbit
video games. Namun demikian, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan
bahwa pelokalan post-gold pun terkadang tidak memberikan kekomplitan fitur
pelokalan. Salah satu contoh kasusnya adalah Project X Zone. Video game
produksi Banpresto dan Monolith dari Jepang ini memiliki jeda delapan bulan
sebelum diterbitkan di Amerika Utara dan Eropa. Walaupun memiliki jeda
waktu yang normal dalam konteks, judul game ini tidak memiliki fitur voice
acting dalam bahasa Inggris. Ketiadaan fitur ini selain dikarenakan biaya
subtitling yang jauh lebih murah daripada dubbing juga karena subtitling
memiliki kekhususan sendiri dalam konteks penerjemahan jika dibandingkan
dengan dubbing. Kekhususan itu adalah bahwa subtitling dipandang sebagai
pilihan yang tepat dalam sebuah proses penerjemahan jika produk yang
dipasarkan diperuntukkan bagi pasar yang terbatas (Riggio, 2010). Project X
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Zone memiliki target pasar yang terbatas dan khusus yaitu mereka yang
menggemari game berbasis anime, film animasi Jepang, yang notabene
memiliki pasar terbatas di Amerika Utara yang merupakan basis animasi
dengan gaya realis.
Kasus di atas menunjukkan bahwa pelokalan post-gold pun tidak
selamanya menjadi jaminan untuk kekomplitan fitur penerjemahan karena
terdapat pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus diambil untuk
melahirkan sebuah produk terjemahan yang dianggap selaras dengan budaya
dan pasar sasaran. Kasus Project X Zone menggambarkan bahwa pelokalannya
memahami dengan jelas mengenai budaya dan pasar sasaran sehingga pada
akhirnya keputusan untuk mempertahankan suara aslinya dengan subtitle
bahasa Inggris diambil.
Selain sim-ship dan post-gold, terdapat model penilaian kualitas
pelokalanlain yang juga berkaitan erat dengan waktu produksi dan pemasaran
yaitu final mix atau internasional. Model penilaian kualitas pelokalan ini adalah
model yang paling unik karena di dalam model yang khusus untuk pasar game
Jepang ini, penerjemah menerjemahkan kembali bahasa Jepang yang sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Jepang lagi dalam
bentuk subtitle namun ber-voice acting bahasa Inggris (O’Hagan, 2005).
Model penilaian kualitas pelokalan yang terlihat aneh karena melibatkan back
translation ini ternyata memiliki tujuan komersial dan budaya yang menarik.
Menurut O’Hagan sebagai penerjemah Final Fantasy X-2, tujuan Square Enix
mendesain versi internasional adalah untuk memberikan pengalaman bermain
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game dalam konteks global (2005). Dari perspektif penerjemahan, model
penilaian kualitas pelokalan Final Mix ini memberikan beberapa gambaran:
1. Hubungan konvensional antara penerjemahan dengan naskah sasaran, melalui
sebuah model penilaian kualitas pelokalankhusus, selamanya tidaklah
konvensional
2. Peran teks bahasa sasaran yang ternyata mampu memberikan penampilan dan
pengalaman (look and feel) baru dalam memainkan video game
3. Fleksibilitas teknologi yang tidak hanya bersentuhan dengan pengalihan
pesan namun gambar agar sesuai dengan budaya dan pasar sasaran
(O’Hagan, 2005)
Gambaran pertama merujuk kepada back translation yang biasanya identik
sebagai alat uji kualitas penerjemahan. Di dalam Final Mix, back translation
ternyata mampu menghadirkan sebuah produk terjemahan yang secara komersial
memberikan nilai tambah bagi pengembang dan penerbitnya. Kingdom Hearts
Final Mix, karena kesuksesannya, bahkan memiliki sekuel dalam konteks Final
Mix yaitu Kingdom Hearts II Final Mix. Final Fantasy X-2 International + Last
Mission terjual 260,000 unit di Jepang (2005). Kedua contoh tersebut memberikan
gambaran bahwa back translation dalam konteks penerjemahan video games
mampu memberikan sebuah hubungan yang tidak konvensional antara
penerjemahan dan teks sasaran.
Gambaran kedua mengenai look and feel berafiliasi dengan gameplay.
Gameplay adalah sebuah sinergi yang mengemuka dari hubungan antara elemen
di dalam game yang darinya sebuah lingkungan simulasi terlahir dan memberikan
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sejumlah tantangan bagi gamer (Rollings & Adams, 2003; dalam Fabricatore,
2003). Dalam kaitannya dengan model penilaian kualitas pelokalanFinal Mix,
sinergi tersebut terlihat dari percampuran budaya antara barat dan timur dalam
balutan sebuah produk terjemahan yang dihasilkan dari sebuah produk terjemahan
yang sudah ada di budaya sasaran yaitu Amerika Utara. Dampak yang dihasilkan
adalah sebuah produk game yang memiliki sinergi berupa hibrida budaya dalam
konteks GILT (Globalization, Internationalization, Localization, Translation)
yang oleh Williams (2004) dituangkan dalam diagram Bull’s Eye yang
menempatkan translation pada lingkar terdalam yang kepadanya penerjemah
video games harus lebih memiliki fokus untuk mengerjeakannya.
Gambaran ketiga merujuk kepada pengalihan pesan berbasis image atau
gambar. Penerjemahan dalam konteks pelokalan video games tidak hanya
menyentuh pengalihan pesan berbasis teks namun juga pengalihan pesan berbasis
image atau gambar. Alasan yang melatarbelakangi pengalihan pesan berbasis
gambar ini biasanya berhubungan dengan keberterimaan budaya sasaran terhadap
gambar objek tertentu. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Poison dan Roxy
dalam game berjudul Final Fight. Pada saat Final Fight dilokalkan di Amerika,
muncul protes dari aktivis mengenai keberadaan Poison dan Roxy yang dianggap
mengajarkan keburukan karena menstigmatisasi perempuan sebagai biang
kerusuhan dan objek kemesuman (Giantbomb dalam Purnomo & Purnama, 2013).
Oleh karena protes tersebut, Capcom sebagai pengembang dan penerbit
melakukan perubahan total pada sprite Poison dan Roxy dari perempuan menjadi
laki-laki yang diberi nama Billy dan Sid. Fitur-fitur khusus yang dipunyai video
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game membutuhkan beragam strategi dalam mengeksekusi sebuah penerjemahan
dalam konteks pelokalan.
Strategi penerjemahan, menurut Loescher (1991), adalah prosedur yang secara
sadar diaplikasikan oleh penerjemah untuk mengatasi permasalahan yang
menyeruak dari sebuah proses penerjemahan. Definisi ini selaras dengan
etimologi strategy yang merupakan kata bahasa Yunani yaitu strategema yang
berarti ‘trik untuk mengalahkan musuh’ (Partridge, 2006). Karena merupakan
prosedur dan trik, pada akhirnya penggunaan prosedur dan trik tersebut akan
mampu menunjukkan cara berpikir penerjemah dalam mengatasi persoalan yang
dihadapi dalam proses penerjemahannya. Cara berpikir ini yang oleh Venuti
disebut dengan ideologi yaitu domestikasi dan foreignisasi (dalam Baker, 2001).
Implikasi dari kemunculan ideologi ini adalah bahwa keberadaan teknik
penerjemahan memberikan pemahaman terhadap ideologi yang digunakan dalam
proses penerjemahan sebuah teks. Implikasi yang lain adalah terdapatnya
hubungan resiprokal antara strategi, ideology, dan teknik penerjemahan. Bahwa
strategi penerjemahan sensitif terhadap konteks (Costales, 2012) adalah akar
kemunculan implikasi-implikasi seperti yang disebutkan di atas.
Dalam kaitannya dengan penerjemahan video games, secara umum implikasiimplikasi di atas juga muncul namun dengan tingkat kespesifikasian fokus yang
lebih detil dan mekanis. Karena kespesifikan fokus itulah, strategi penerjemahan
video games tidak dapat dipukul rata untuk diimplementasikan ke dalam semua
elemen atau bagian sebuah video game. Mangiron dan O’Hagan (2013)
merumuskan strategi penerjemahannya dengan mengklasifikasikan terlebih
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dahulu elemen atau bagian video games yang disebut dengan asset. Menurut
mereka asset video games dibagi menjadi lima yaitu in game assets, art assets,
audio and cinematic assets, printed materials, dan online/screen materials (2013).
Kelima aset ini memiliki strategi penerjemahan yang berbeda dalam menangani
permasalahan yang timbul. Penanganan permasalahan tersebut didasarkan kepada
karakteristik setiap aset. Sebagai contoh in game assets yang terdiri dari user
interface, system messages, narasi, dan tutorial memiliki strategi penerjemahan
yang berbeda satu dengan yang lainnya karena karakteristiknya yang berbeda.
User interface, system messages, dan tutorial bersifat non-diegetic, tidak terkait
dengan dunia game-nya, memiliki karakteristik yang bersifat terminologis dan
informatif sehingga strategi penerjemahan dengan menggunakan kata-kata yang
lugas dan jelas adalah strategi yang disarankan oleh Mangiron dan O’Hagan.
Sementara itu strategi ini tidak disarankan oleh mereka dalam menerjemahkan
aset narasi karena karakteristiknya yang dramatis. Jika dilihat dari perspektif
ludonaratif, hubungan antara narasi video game dengan mekanisme bermainnya
(Bissel, 2011), strategi penerjemahan yang membagi antara penggunaan kata yang
bersifat informatif dan dramatis menjadi bias karena kendali berada di tangan
gamer. Saat gamer tidak melaksanakan perintah tutorial yang tertuang secara
informatif dengan dibungkus oleh dialog antar karakter yang dramatis, asumsinya
adalah tidak terdapatnya kesinambungan antara teks yang terbaca dengan tindakan
yang diambil oleh pemain. Bias inilah yang menjadi tantangan dalam memilih
strategi penerjemahan dalam penerjemahan video games dan oleh karenanya
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strategi penerjemahan yang popular digunakan dalam penerjemahan video games
adalah transkreasi.
Transkreasi adalah kebebasan bagi penerjemah video games untuk menulis
ulang segala sesuatu yang terdapat di dalam sebuah judul game namun dalam
koridor yang sesuai kaidah penerjemahan (Mangiron & O’Hagan, 2013). Karena
fokusnya adalah menulis ulang, teknik penerjemahan yang biasanya diaplikasikan
adalah adaptasi, kompensasi, variasi linguistik (Mangiron & O’Hagan, 2006).
Penulisan ulang yang bertujuan agar hasil penerjemahan ini berasa lokal
mengimplikasikan bahwa ideologi yang mengikuti pengaplikasian transkreasi ini
adalah domestikasi. Dengan berideologi domestikasi, transkreasi berarti mengkuti
konsep

yang tertuang dalam GILT (Globalization, Internationalization,

Localisation,

and

Translation)

dalam

proses

pengaplikasian

strategi

penerjemahan. Ilustrasi berikut ini mencoba untuk menggambarkan hubungan
antara transkreasi, GILT, dan domestikasi
GILT
TRANSKREASI
DOMESTICATION
GILT menjadi pijakan fundamental dalam mengambil keputusan untuk memilih
strategi penerjemahan. Dengan berpijak kepada GILT, pelokalan yang akan
ditempuh dalam proses penerjemahan yang darinya transkreasi menjadi pilihan
strategi yang paling sesuai. Pengaplikasian transkreasi yang memberikan
kebebasan bagi penerjemahnya untuk ‘menulis ulang’, berujung kepada dominasi
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penggunaan teknik penerjemahan adaptasi, kompensasi, dan variasi linguistik
yang darinya ideologi domestikasi diejawantahkan. Oleh karena itu, dapat
dipahami bahwa orientasi terhadap GILT akan secara langsung memberikan
pemahamahan bahwa ideologi yang diimplementasikan dalam penerjemahannya
adalah domestikasi. Pengimplementasian transkreasi yang disebut sebagai
mediator budaya oleh Rike (2013) memiliki beberapa tantangan:
1. Tantangan yang berkenaan dengan kebijakan editorial
2. Tantangan yang berkaitan dengan harapan pengguna (user expectation)
3. Tantangan yang berhubungan dengan culture-specifics
4. Multimodalitas
5. Status supra-linguistik
(Costales, 2014; Bernal-Merino dalam Costales, 2014)
Kebijakan editorial identik dengan kebijakan penyensoran yang diberlakukan
di negara tertentu melalui badan sensor produk digital seperti ESRB, PEGI,
CERO, dan badan sensor produk digital lainnya. Transkreasi yang diaplikasikan
terhadap sebuah video games harus memperhatikan aspek ini karena sifatnya yang
legal dan sensitif. Salah satu contoh kasusnya adalah nama karakter utama Final
Fantasy IX, Zidane Tribal, yang mengalami transkreasi ke bahasa Italia, Spanyol
dan Perancis untuk menghindari kemiripan nama dengan pemain sepakbola
Perancis Zinedine Zidane (Translate Media dalam Purnomo & Purnama, 2013).
Zidane Tribal berubah menjadi Yitan dalam bahasa Italia, Gidan dalam bahasa
Spanyol, dan Djidane dalam bahasa Perancis. Ketiga perubahan tersebut
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terhubung oleh satu persamaan dalam pengambilan strategi penerjemahan yaitu
mempertahankan pelafalan pada namanya agar terdengar mirip dengan Zidane.
Kebijakan

editorial

ini

menjadi

rujukan

bagi

penerjemahnya

dalam

mengimplementasikan transkreasi dalam proses penerjemahannya.
Tantangan berikutnya adalah berkenaan dengan user expectation yang
berkaitan dengan tingkat keberterimaan oleh pengguna dalam hal ini gamers.
Salah satu contoh kasus yang menarik adalah adegan penutup Final Fantasy X
yang mempertunjukkan Yuna, karakter wanita utama, mengucapkan ‘I love you’
kepada Tidus, tokoh utama prianya. Kalimat mendapatkan respon beragam dari
para penggemar game-nya karena pada teks Jepangnya, kalimat yang terucap
adalah arigatou yang artinya ‘terima kasih’. Transkreasi yang dilakukan oleh
Alexander O’Smith sebagai pelokalnya bukan tanpa alasan karena dalam budaya
barat, pasangan yang saling jatuh cinta lebih terus terang mengungkapkan
perasaannya daripada pasangan timur. Permasalahan yang muncul dari
transkreasi ini adalah ketidaklinearitasan yang muncul antara grafik yang
membentuk Yuna dengan dialog yang diucapkan. Yuna digambarkan identik
dengan gadis Jepang dan ini terlihat dari baju yang dia kenakan yaitu kimono
bergaya Okinawa. Selain itu nama Yuna juga berasal dari Okinawa yang berarti
‘malam’. Ketika aspek budaya ini dilokalkan ke bahasa dan budaya sasaran yaitu
bahasa Inggris dengan budaya Amerika Utara tanpa disertai dengan perubahan
grafis atau perkembangan karakter, ketidaklinearitasan itu muncul. Dari sudut
pandang pelokalan, transkreasi ini sudah berada di jalur yang benar karena
dengan menerjemahkan ‘I love you’, O’Smith telah memberikan kesan lokal bagi
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Final Fantasy X dan ini berarti O’Smith telah mengkuti jalur yang ditetapkan di
dalam GILT.
Tantangan nomer tiga adalah tantangan yang berkenaan dengan culturespecifics. Permasalahan ini, menurut Steven Anderson (dalam Jayemanne, 2009),
seringkali muncul dan solusinya adalah dengan mencari padanan yang sesuai di
budaya sasaran. Jika tidak menemukannya, solusinya adalah dengan mencari
makna yang paling dekat. Salah satu contoh permasalahan serius yang muncul
dalam kaitannya dengan culture-specifics adalah yang disebut oleh Alexander
O’Smith (dalam Jayemanne, 2009) sebagai karakter Frankenstein, karakter dalam
video games yang tidak mencerminkan budaya asal maupun budaya sasaran.
Salah satu contoh karakter Frankenstein ini adalah Raiden dalam Metal Gear
Solid 2: Sons of Liberty. Desain Raiden oleh Hideo Kojima adalah jawaban
terhadap sebuah surat dari salah satu penggemar perempuan yang berkata bahwa
karakter dalam seri Metal Gear dipenuhi karakter dengan wajah tua yang kurang
menarik bagi perempuan. Berdasarkan masukan itulah Raiden didesain sehingga
muncullah karakter dengan dessain berbasis anime dengan gaya perwajahan
shoujo yang ditujukan untuk perempuan.
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Gambar 2.26 Raiden dalam Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Percampuran budaya dalam diri Raiden terlihat dari gaya gambar anime dengan
latar belakang budaya Amerika. Selain itu percampurannya terjadi antara wajah
feminine dengan latar budaya maskulin. Percampuran ini memberikan tantangan
bagi pelokalnya terutama dalam memilih gaya bicara bagi Raiden. Dalam konteks
transkreasi, Raiden mengalaminya bukan dalam konteks dirubah atau disarankan
berubah oleh pelokalnya tetapi perubahannya dilakukan oleh penerbit game-nya
sendiri yaitu Konami melalui pengembang Platinum Games.

Gambar 2.27 Raiden dalam Metal Gear Rising: Revengeance
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Kesan macho yang dimunculkan dalam desain ulang Raiden dianggap sesuai
dengan budaya barat dan timur sehingga keberadaannya tidak menimbulkan
permasalahan karakter Frankenstein seperti yang disebut oleh Alexander O’Smith.
Tantangan keempat adalah multimodalitas, terkonstruksinya video games
atas beberapa elemen seperti elemen film, novel, dan kartun, membuat proses
transkreasi menemui beberapa tantangan. Salah satu contohnya adalah
keberadaan cutscenes, potongan sinematis yang menyatukan alur cerita dan
memberikan efek dramatis bagi gamer. Tantangan yang dihadapi dalam proses
pelokalan yang melibatkan cutscenes adalah lip-synch, persesuaian antara gerakan
bibir dengan kata yang diucapkan. Tantangan ini muncul karena di saat lip-synch
harus dilakukan, seorang pelokal harus menerjemahkan dan melokalkan kalimatkalimat yang diucapkan oleh sang karakter. Multimodalitas cutscene yang
merupakan perpaduan antara aspek sinematografi, standarisasi subtitle dan
dubbing, dan animasi membuat seorang pelokal harus memperhatikan
ketersesuaian antara ketiga aspek tersebut dengan pelokalan yang dilakukannya.
Contoh multimodalitas lainnya adalah penggunaan lagu tema yang biasanya
mengiringi sebuah opening dan ending atau sebuah event tertentu di dalam gamenya. Keberadaan lagu tema ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena
ketersesuaian antara pelokalan yang dilakukan dengan lagu tema memunculkan
beberapa kemungkinan: mempertahankan lagu temanya, mengganti atau
menerjemahkan

lagu

tema

agar

sesuai

dengan

budaya

sasaran,

atau

menghilangkan lirik lagunya dengan menyisakan instrumen musiknya agar sesuai
dengan budaya sasaran.
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Contoh kemungkinan pertama adalah lagu tema Thousand Arms yang
dinyanyikan oleh Ayumi Hamasaki yang berjudul Depend on You untuk openingnya dan Two of Us untuk ending-nya. Red Company dan Atlus sebagai
pengembang dan penerbitnya tetap mempertahankan lagu-lagu tema tersebut
dalam bahasa Jepang saat Thousand Arms dilokalkan untuk pasar Amerika Utara.
Keputusan ini dianggap berani karena pada era 1990an akhir, tren untuk
mempertahankan lagu tema dalam bahasa Jepang belum begitu popular. Tren
yang menyeruak pada saat itu adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
Contoh untuk kasus ini yang merupakan contoh kasus kemungkinan kedua adalah
lagu tema Eyes on Me untuk Final Fantasy VIII yang dibawakan oleh Faye Wong.
Mulai awal era 2000, lagu tema dalam bahasa Jepang mulai dapat diterima oleh
komunitas gamer di Amerika Utara. Contoh untuk kasus ini adalah Suteki da ne?
(Isn’t it wonderful?), lagu tema Final Fantasy X, yang dinyanyikan oleh Rikku.
Keputusan untuk mempertahankan lagu tema tetap dalam bahasa aslinya ini
mengimplikasikan bahwa tidak semua elemen dalam video game yang darinya
pelokalan diterapkan mengalami proses pelokalan. Selain itu kasus ini juga
mencerminkan bahwa transkreasi memiliki batasan dalam pengaplikasiannya.
Dalam kasus ini keterbatasannya terletak pada lagu tema video game-nya. Contoh
kemungkinan kedua yang berkenaan dengan mengganti lagu tema agar sesuai
dengan budaya sasaran adalah lagu tema Final Fantasy XIII yaitu Kimi ga Iru
Kara (Karena Kamu Ada Di Sini). Saat game dari Square Enix ini dilepas untuk
pasar Amerika Utara, Square Enix tidak memutuskan untuk menerjemahkan atau
mempertahankan lagu tersebut namun memutuskan untuk menggantinya dengan
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lagu lain dari penyanyi Leona Lewis yang berjudul My Hands. Keputusan ini
mengimplikasikan bahwa Square Enix memiliki orientasi pelokalan yang darinya
diharapkan bahwa Final Fantasy XIII lebih dapat diterima oleh budaya gamer
sasaran yaitu Amerika Utara. Contoh kemungkinan ketiga adalah contoh yang
paling sering digunakan di dalam video game Jepang yang dilokalkan untuk pasar
dan budaya Amerika Utara. Kasus ini dapat ditemui dalam sebagian besar
franchise seri Tales of, Wild Arms, dan JRPG (Japanese Role Playing Games)
lainnya.
Tantangan terakhir adalah status supra-linguistik. Supra-linguistik adalah
analisis kompleks terhadap sebuah makna saat makna literal dari makna yang
dianalisis bukanlah makna yang dimaksud (Salvia dalam Kirk, Gallagher,
Coleman, & Anastasiow, 2011). Transkreasi menurut Merino memiliki fitur
supra-linguistik karena transkreasi berbasis pada penulisan bebas kreatif yang
memungkinkan penerjemahnya menulis ulang agar produk yang diterjemahkan
berasa seperti produk asli budaya sasaran. Status supra-linguistik ini membuat
transkreasi harus memiliki piranti tersendiri dalam proses analisis terhadap produk
yang merupakan hasil pengaplikasian transkreasi. Selain itu, karena label supra
yang berarti ‘di atas bahasa’, transkreasi menjadi seakan terlepas dari peranan
bahasa dalam proses analisisnya. Kesan ini muncul karena konsep ‘menulis ulang’
dalam transkreasi dapat diartikan menulis secara tekstual maupun sub-tekstual
seperti keterkaitannya dengan grafis.
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B. Translation Quality Assessment (TQA) dalam Konteks Pelokalan Video
Games
Pendekatan untuk melakukan TQA, menurut Juliane House (dalam Baker,
2001; 2015), pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu pendekatan anekdotis dan
subjektif, pendekatan berorientasi respon, dan pendekatan teks. Pendekatan
anekdotis dan subjektif, seperti terlihat dari namanya, bersifat subjektif karena
berporos kepada konsep faithfulness/fidelity to the original yang secara sistematis
sulit untuk dielaborasikan. Albir (dalam Kolawole dan Salawu, 2008) menyatakan
bahwa fidelity mencakup tiga hal yaitu maksud penulis, bahasa sasaran, dan
pembaca. Kesulitan utama dalam mengelaborasikan konsep ini adalah terletak
pada pengalihan maksud penulis karena sebuah maksud dapat disarikan secara
simbolis, semiotis, maupun secara lingual. Oleh karena keabsurditasan maksud
inilah, pendekatan ini menjadi subjektif dalam eksekusinya.
Dalam kaitannya dengan penerjemahan video games, TQA yang berbasis pada
pendekatan ini memiliki kelemahan dalam penilaiannya. Kelemahannya terletak
pada cakupan penerjemahan video games dalam GILT (Globalization,
Internationalization, Localization, dan Translation). GILT, seperti yang sudah
dibahas, menempatkan penerjemahan sebagai bagian paling kecil sehingga
prosesnya harus mengikuti bagian yang lebih besar yaitu globalisasi,
internasionalisasi, dan pelokalan. Oleh karena itu, jika hasil penerjemahan video
games dinilai dengan pendekatan anekdotis dan subjektif, konsep faithfulness to
the original tidak akan dapat tersampaikan karena pelokalan membuat pergeseran
terhadap game experience.
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Pendekatan kedua adalah pendekatan berorientasi respon. Menurut House
(dalam Baker 2001; 2015), pendekatan ini identik dengan dynamic equivalence
milik Nida karena berorientasi pada komunikasi yang menekankan kepada
keharusan bagi penerjemah untuk mampu memunculkan perasaan yang sama
antara teks asli dan teks terjemahannya (Nida dalam Thomas, 1990). Berbeda
dengan pendekatan pertama, pendekatan ini memiliki elaborasi konsep pengalihan
perasaan. Nida menyusun tiga kriteria untuk menghasilkan terjemahan yang
optimal (mampu memunculkan perasaan yang sama). Ketiganya adalah efisiensi
proses komunikatif secara umum, pemahaman maksud, dan kesepadanan respon
(dalam Baker, 2001). Elaborasi ini, walaupun terlihat sistematis, masih memiliki
tingkat absurditas yang darinya penilaian terjemahan cenderung menjadi subjektif.
Alasan pertama adalah maksud ‘umum’ dalam efisiensi proses komunikatif secara
umum. Elaborasi pertama ini memiliki kejanggalan dalam pemaknaan maksud
proses komunikatif yang bersifat umum. Pengukuran terhadap tingkat keumuman
efisiensi proses komunikasi akan berujung kepada pendapat yang subjektif karena
absennya kategori untuk sebuah komunikasi agar dapat disebut umum. Alasan
kedua adalah

makna ‘maksud’ dalam pemahaman maksud. Maksud adalah

sebuah konsepsi abstrak. Maksud dapat merujuk kepada maksud yang terlihat dan
tidak terlihat. Maksud juga dapat merujuk kepada maksud literal dan simbolis.
Ketidakjelasan konsep maksud di sini akan berakibat kepada aplikasi makna
‘maksud’ yang berbeda dalam proses penilaian penerjemahannya. Alasan ketiga
adalah makna ‘kesepadanan’ dalam kesepadanan respon. Ekspresi dan
interprestasi seseorang terhadap sebuah teks sifatnya variatif karena dipengaruhi
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oleh beragam faktor salah satunya adalah latar belakang budaya. Oleh karena itu,
jika sebuah teks terjemahan diharapkan memberikan kesepadanan respon dari
pembaca budaya sasaran, kesepadanan tersebut akan memiliki tingkatan yang
berbeda dari kesepadanan mutlak yang muncul dari respon terhadap teks aslinya.
Terkait dengan penerjemahan video games, pendekatan berorientasi respon
ini, jika diaplikasikan, fokus utamanya terletak kepada gamer. Permasalahan akan
timbul dikarenakan gamer memiliki tipe karakter yang berbeda dan tingkat adiksi
terhadap game yang berbeda pula. Pada dasarnya terdapat dua kategori gamer
yaitu hardcore dan casual. Hardcore gamer memainkan game sebagai sebuah
kegiatan rutin sedangkan casual memainkannya hanya untuk mengisi waktu
luang. Menurut Kim (2001), Adams dan Ip (2002), dan Adams (2014) terdapat
lima belas kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan seorang gamer
termasuk hardcore atau tidak. Kelima belas kriteria tersebut adalah
Tabel 2.1 Kriteria hardcore dan non-hardcore gamers
Hardcore gamers are: (taken from Kim)
1. Technologically savvy
2. Have the latest high-end computers/consoles
3. Willingness to pay (also supported by Adams)
4. Prefer violent/action games
5. Prefer games that have depth and complexity
6. Play games over many long sessions (also supported by
Adams)
Hardcore gamers: (taken from Adams)
7. Hunger for gaming-related information
8. Discuss games with friends/bulletin boards
9. Play for the exhilaration of defeating (or completing) the
game
10. Much more tolerant of frustration
11. Engaged in competition with himself, the game, and
other players
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Other:
12. Age at which first started playing games
13. Comparative knowledge of the industry
14. Indications of early adoption behaviour
15. Desire to modify or extend games in a creative way.

Kriteria tersebut disusun dengan menggunakan hardcore gamer sebagai acuannya
sehingga untuk memahami bahwa seseorang adalah casual gamer adalah dengan
mencari tahu ketiadaan krtiteria di atas. Sementara itu menurut Kabrick, terdapat
empat kategori gamer. Keempatnya adalah casual, social, specialist, dan expert
gamers (2013). Casual gamer adalah gamer yang memainkan game untuk
mengisi waktu luang bukan sebagai kegiatan wajib. Social gamer adalah gamer
yang memainkan game yang tersambung secara online dan dimainkan oleh
banyak

orang

sekaligus

secara

masif

(Massively

Multiplayer

Online

Games/MMOG). Specialist gamer adalah gamer yang menyukai genre game
tertentu dan memainkannya secara intens. Expert gamer adalah gamer yang tidak
hanya memainkan game tetapi juga melakukan penelitian dan ulasan mengenai
game tersebut. Kategori manapun yang digunakan, perasaan yang ditimbulkan
dalam bentuk game experience tidak akan sama antara gamer budaya asal dengan
gamer budaya sasaran karena terdapat perbedaan kategori gamer.
Pendekatan ketiga adalah pendekatan teks. Tujuan dari pendekatan yang
direalisasikan dalam model linguistik, perbandingan kesusastraan, dan fungsional
ini adalah untuk mengetahui tingkat regularitas sintaktis, semantis, stilistis, dan
pragmatis antara teks asli dan sasaran (House, 2015). Penggunaan regularitas
memberikan tingkat keobjektifan yang lebih baik daripada dua pendekatan
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sebelumnya karena regularitas merujuk kepada tingkat kecenderungan perubahan
dalam piranti linguistiknya bukah merujuk kepada keharusan untuk memiliki
regularitas yang sama dengan bahasa aslinya. Terkait dengan penerjemahan video
games, pendekatan ini memiliki kelemahan dalam pesan mekanis yang
terkandung di dalam teks video games.

Gambar 2.28 Vulcan Raven vs Solid Snake

Potongan gambar di atas adalah adegan pertarungan antara Vulcan Raven dengan
Solid Snake. Vulcan Raven, seperti terlihat di atas, bersenjatakan tank. Di dalam
pertarungan tersebut Vulcan Raven berteriak kepada Solid Snake Crawl like snake
you are!. Dialog ini selain memiliki fungsi naratif juga mempunyai fungsi
mekanis. Fungsi mekanisnya direalisasikan dalam bentuk hint, petunjuk, untuk
menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam game. Kalimat Crawl like snake
you are! mengandung hint yang memberikan petunjuk bahwa gamer harus
menggerakan Solid Snake, sang tokoh utama, ke dalam posisi merangkak untuk
menghindari serangan tank yang punya kelemahan tidak mampu menyerang objek
yang lebih rendah dari tanknya. Jika gamer tidak memperhatikan fungsi mekanis
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dialog ini, Solid Snake langsung tewas terkena tembakan tank yang dikendarai
Vulcan Raven. Ini menandakan terdapatnya fungsi mekanis dalam Crawl like
snake you are! yang penerjemah harus perhatikan dalam proses penerjemahannya.
Kata kuncinya yaitu crawl harus memiliki tingkat ambiguitas yang rendah dalam
versi terjemahannya baik itu secara semantis dan stilistik sehingga fungsi naratif
dan mekanis dapat teralihkan dengan sedikit tingkat ambiguitas.
Melihat kelemahan pendekatan-pendekatan TQA di atas dalam menilai
kualitas terjemahan video games dibutuhkan sebuah pendekatan untuk mendesain
model TQA untuk terjemahan video games. Di dalam konteks penerjemahan
piranti lunak digital seperti video games, pelokalan adalah payung utama
penerjemahan. Oleh karena itu, di dalam penilaian kualitas terjemahannya
terdapat tiga komponen utama yang dinilai. Ketiga komponen tersebut adalah
komponen linguistik, kosmetik, dan fungsional (Esselink, 2000). Linguistik
merujuk kepada penilaian terhadap sisi kebahasaan, kosmetik kepada sisi
penampilan seperti grafis, dan fungsional kepada sisi ketiadaan kesalahan teknis.
Ketiga komponen tersebut direalisasikan ke dalam tujuh tahapan pelokalan.
Ketujuh tahapan tersebut adalah:
1. Memeriksa resource files
Resource files adalah files yang terdiri dari bitmaps (grafis), icons (ikon
untuk

melakukan

shortcut

ke

program),

menus

(kumpulan

perintah/command), dialog boxes (kolom perintah kepada pengguna),
string tables (kumpulan string, deretan karakter yang membentuk sebuah
kata, frasa, atau kalimat)
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2. Menerjemahkan semua string yang dapat diterjemahkan
String, seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, memiliki bentuk
penyajian yang berbeda sehingga perlakuan yang diberikan harus berbeda
pula. Terdapat pula string yang tidak dapat diterjemahkan sehingga tidak
memberikan pilihan bagi penerjemah selain tidak menerjemahkannya.
3. Pengujian linguistik terhadap string yang sudah diterjemahkan
Tahapan

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

tingkat

kelengkapan,

keakurasian, dan konsistensi terjemahan text string-nya.
4. Pengujian kosmetik
Tahapan ini bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan audio
dan visual yang darinya penampilan secara keseluruhan dapat terpengaruh
dan pada akhirnya mengurangi kenyamanan bermain dan game experience
yang diharapkan
5. Pemeriksaan terhadap hasil lokaliasi resource files
Tahapan ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil
pelokalan resource files untuk mengetahui tingkat keberterimaannya
6. Pengujian fungsional
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan kesalahan mekanis
yang menyebabkan terganggunya kinerja piranti lunak yang digunakan
7. Pengiriman ke klien
Tahapan ini dikerjakan setelah ketiga komponen utama dalam pelokalan
yaitu linguistik, kosmetik, dan fungsional telah diverifikasi dan divalidasi
derajat pengalihan pesannya
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(Dunne dalam Angelelli dan Jacobson dengan modifikasi, 2009)
Ketujuh langkah tersebut walaupun sebenarnya ditujukan untuk mepelokalan
piranti lunak secara umum juga dapat diaplikasikan untuk penilaian kualitas
terjemahan video games. Yang menjadi fokus permasalahan terletak pada
pengujian linguistik. Linguistik di sini merujuk kepada kebahasaan yang
digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi bukan linguistik yang merujuk
kepada bahasa pemrograman. Di dalam konteks pelokalan, pengujian linguistik
dieksekusi
Association)

berdasarkan
QA

Model

Metric.

LISA

Kedua

(Localization
model

tersebut

Industry
berfokus

Standards
kepada

pengkategorisasian tingkatan kesalahan linguistik untuk mengetahui derajat
kesalahan linguistik. Model LISA QA Metric membagi tingkat kesalahan menjadi
kritis (10), mayor (5), minor (1) (O’Brien, 2012). Penilaian ini ditujukan untuk
memberikan kemudahan bagi pengukuran tingkat kualitas terjemahan dengan
angka ataupun huruf sebagai acuan tingkat kualitas. Penilaian tersebut dieksekusi
untuk menilai beberapa elemen linguistik seperti kesalahan tata bahasa dan
pergeseran gaya bahasa. Permasalahan yang mengemuka dari Model LISA QA
Metric berkenaan dengan elemen linguistik yang harus dilokalalkan adalah fokus
utamanya yang masih terletak kepada produk piranti lunak berbasis program dan
situs dan fokusnya, dikarenakan berhubungan dengan text strings bukan teks,
terletak pada permasalahan teknis dalam menerjemahkan text strings. Esselink
(2000) memformulasikan sebelas langkah, yang dipakai juga oleh LISA, dalam
melakukan tes linguistik. Kesebelas langkah tersebut diformulasikan ke dalam
sebelas pertanyaan yang harus dijawab oleh penilai dalam tes linguistik:
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1. Apakah semua text strings sudah diterjemahkan?
2. Apakah karakter yang terasentuasi muncul di layar dan dapat dicetak?
3. Apakah tanda baca mengikuti peraturan tanda baca dalam bahasa dan
budaya sasaran?
4. Apakah text string yang sudah dilokalkan tertata, terhipenasi, dan tersortir
dengan tepat?
5. Apakah kotak dialog (dialogue box) dan pesan error (error messages)
muncul dengan tepat tanpa pemangkasan?
6. Apakah item dalam setiap menu dan judul setiap kotak dialog memiliki
terjemahan yang konsisten?
7. Apakah ikon, grafis, dan efek suara perlu untuk disesuaikan dengan bahasa
dan budaya sasaran?
8. Apakah terdapat kesalahan yang menyebabkan dua text strings menyatu
dan menyebabkan kesalahan teknis?
9. Apakah variable text strings muncul dengan tepat saat aplikasi dijalankan?
10. Apakah hot key dan control key konsisten dengan sistem operasi
(operating system)?
11. Apakah terjemahan masih sesuai jika dilihat dari konteks?
Seperti yang terlihat dari sebelas pertanyaan yang digunakan untuk menilai
kualitas terjemahan piranti lunak di atas, kesebelas pertanyaan tersebut masih
berkutat terhadap permasalahan linguistik secara teknis. Dalam kaitannya dengan
penerjemahan video games, tidak hanya permasalahan secara tata bahasa dan tata
kepenulisan yang difokuskan, tetapi juga fungsi mekanis yang terkandung di
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dalam sebuah text string. Fokus ini tidak terlihat dengan jelas melalui formulasi
pertanyaan di atas sehingga jika formulasi pertanyaan di atas digunakan untuk
menilai kualitas terjemahan cybertext video games, hasil penilaiannya menjadi
kurang akurat. Salah satu contoh kasus adalah nama job/class dalam Final
Fantasy III. Sebuah job/class adalah peran yang dimiliki oleh seorang karakter
yang secara mekanis membedakannya dengan karakter lainnya. Salah satu
contohnya adalah Black Mage.

Gambar 2.29 Black Mage

Black Mage adalah penyihir yang menyerang dengan sihir-sihir ofensif seperti
Fire dan juga sihir yang meracuni tubuh lawan seperti Poison. Berikut ini adalah
daftar sihir yang dikuasai oleh seorang Black Mage:
Tabel 2.2 Sihir Black Mage
Level Black Magic
1
Fire
Blizzard Sleep
2
Thunder Poison Blind
3
Fira
Blizzara Thundara
4
Break
Blizzaga Shade
5
Thundaga Raze
Erase
6
Firaga
Bio
Warp
7
Quake
Breakga Drain
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Level menunjukkan tingakatan kekuatan sihir. Level 1 adalah yang paling rendah
dan level 7 adalah yang paling tinggi. Sihir dengan akhiran –ra dan –ga adalah
versi lebih kuat dari sihir dengan nama dasar yang sama. 21 sihir di atas dapat
dirangkum menjadi dua macam sihir yaitu sihir ofensif dan sihir racun. Kedua
macam sihir inilah yang secara mekanis mendefinisikan Black Mage. Penerjemah
harus mampu mencari padanan kata untuk Black Mage agar terjemahannya
mampu merefleksikan sisi mekanis Black Mage tersebut. Terdapat beberapa
pilihan terjemahan untuk Black Mage antara lain Saman, Tenung, dan Penyihir
Hitam. Karena fokus utamanya adalah text string dalam bentuk frasa,
pertimbangan yang diambil harus berkenaan dengan jumlah karakter yang tersedia
dalam frasa Black Mage yang memiliki karakter sejumlah 10 buah. Dikarenakan
jumlahnya yang harus 10 karakter atau kurang, Penyihir Hitam tidak mampu
untuk memenuhinya. Oleh karena itu, Penyihir Hitam tidak dapat digunakan
sebagai padanan kata Black Mage. Keputusan untuk tidak mengikutsertakan
Penyihir Hitam selaras dengan pertanyaan Esselink nomer 4, 5, dan 8 namun tidak
selaras dengan pertanyaan nomer 11, jika dikaitkan dengan istilah Penyihir Hitam
yang jarang ditemui di budaya Indonesia.
Permasalahan yang muncul adalah bahwa di antara ketiganya, Penyihir
Hitamlah yang mampu untuk menjembatani antara mekanisme sihir ofensif dan
sihir racun. Selain itu Penyihir Hitam mampu memnunjukkan linearitas antara
nama dan kostum yang digunakan oleh para karakternya. Saman dan Tenung
memiliki kecenderungan perefleksian terhadap sihir racun atau guna-guna dan
bukan pada sihir ofensif dan keduanya tidak mampu menunjukkan keselarasan
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dengan kostum yang digunakan oleh karakternya. Karena Saman dan Tenung
memenuhi kriteria yang berkaitan dengan jumlah karakter dalam text string Black
Mage, salah satu dari keduanya harus dipilih.
Saman dan Tenung identik dengan dukun, paranormal, atau orang yang
keahliannya berhubungan dengan mistisisme. Perbedaan signifikan antara
keduanya adalah bahwa Saman selain identik dengan racun atau guna-guna juga
identik dengan ilmu penyembuhan sedangkan Tenung tidak memiliki keidentikan
dengan ilmu penyembuhan. Oleh karena itu, Saman tidak hanya memberikan
mekanisme yang berkaitan dengan ilmu hitam juga berkenaan dengan ilmu putih
yang terefleksikan dari kemampuan penyembuhan yang dimiliki Saman. Jika
yang dipilih adalah Tenung, karena Saman secara mekanis berkenaan dengan ilmu
putih yang direfleksikan dari kemampuan penyembuhan, permasalahan yang
muncul adalah kata Tenung merupakan sebuah kata kerja dan tidak merujuk
kepada sebuah profesi (job/class). Untuk merujuk kepada sebuah profesi, istilah
yang sering digunakan adalah Tukang Tenung.
Permasalahannya adalah bahwa Tukang Tenung memiliki 13 karakter
sehingga akan menimbulkan sebuah permasalahan teknis dalam video game-nya
seperti yang diformulasikan oleh Esselink dalam pertanyaan nomer 2, 8, dan 9.
Implikasi yang muncul dari contoh ini adalah bahwa formulasi pertanyaan
Esselink berkutat pada permasalahan teknis dan tidak menyentuh pada
permasalahan mekanis yang terkandung dalam nama Job/Class sehingga pesan
tekston di dalam nama Job/Class-nya tidak teralihkan. Permasalahan teknis ini
menjadi fokus karena formulasi pertanyaan Esselink, yang juga digunakan sebagai
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rujukan untuk Model LISA QA Metric, berfokus pada pelokalan secara global,
untuk semua elemen piranti lunak digital, tidak spesifik per elemen.
Pemberian fokus kepada permasalahan teknis dalam konteks pelokalan
dapat dimaklumi karena penerjemahan yang dikerjakan, jika menyalahi aturan
teknis seperti jumlah karakter dalam satu text string, akan memberikan
permasalahan teknis seperti keterpaksaan penerjemah untuk tidak mematuhi
peraturan penulisan bahasa sasaran dan ketidakmampuan sebuah dialogue box
dalam memuat sebuah teks. Contoh kasusnya adalah dari Kartrider Online.

Gambar 2.30 Pemenggalan yang tidak mengikuti aturan EYD dalam Kartrider Online

Seperti yang terlihat pada dialogue box yang dilingkari di atas,
pemenggalan kata untuk bentuk, mungkin, dan keanggunannya tidak mengikuti
peraturan yang ditetapkan oleh EYD dalam bahasa Indonesia. Permasalahan ini
menyeruak karena penerjemah harus mengikuti dengan tepat pemenggalan jumlah
karakter aslinya secara teknis. Keputusan yang diambil oleh penerjemah ini
dianggap tepat untuk menghindari permsalahan yang lebih serius yang ditakutkan
akan muncul jika penerjemah mengikuti EYD yaitu keluarnya teks dari dialogue
box-nya.
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Gambar 2.31 Teks yang keluar dari dialogue box

Keluarnya teks dari dialogue box seperti yang terlihat di atas mengimplikasikan
terdapatnya permasalahan teknis yang serius dalam konteks estetika/kosmetik
namun menjadi sesuatu yang dapat dimaklumi karena sifat penerjemahan video
games yang restricted. Jika dilihat dengan seksama, potongan gambar di atas juga
memperlihatkan sebuah contoh yang berkenaan dengan makna restricted yaitu
tulisan Tukarkan Parts pada sisi kiri atas. Pemertahanan kata parts merefleksikan
bahwa pelokalannya memiliki pertimbangan bahwa jika parts diterjemahkan
menjadi

bagian,

jumlah

karakternya

akan

berlebih

dan

menimbulkan

permasalahan yang sama dengan dialogue box sebelah kanan atas. Walaupun
terlihat sebagai pertimbangan yang bersifat teknis, pemertahanan kata parts
sebenarnya juga mengimplikasikan bahwa penerjemah menganggap bahwa kata
parts sudah menjadi register yang dipahami oleh racing gamer. Permasalahan
yang berkenaan dengan asumsi bahwa gamers sudah memahami register dalam
sebuah game inilah yang seringkali menjadi landasan penerjemah untuk
melakukan pure borrowing. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah
nama skill/ability.
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Gambar 2.32 Skill dalam Ragnarok Online

Seperti yang terlihat pada screenshot di atas bagian yang dilingkari
menunjukkan skills dalam Ragnarok Online yang oleh penerjemahnya tidak
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan hanya dieksekusi pada
deskripsi nama skill dan jenis skill-nya. Terdapat tiga asumsi berkenaan dengan
pure borrowing yang dilakukan oleh penerjemah terhadap skills di atas. Pertama
adalah asumsi pemahaman register oleh gamers, kedua adalah asumsi mekanis
dan naratif, dan ketiga adalah asumsi permasalahan restricted translation. Katakata seperti skill, icon, dan nama skill yang terdapat di dalam Ragnarok Online
diasumsikan adalah register yang secara langsung dipahami oleh gamers sehingga
tidak membutuhkan sebuah penerjemahan dalam proses penyajiannya. Selain itu,
permasalahan estetika juga berperan di dalamnya. Karena setiap skill memiliki
elemen mekanis dan naratif yang berkenaan dengan gameplay dan cerita gamenya, penerjemah memutuskan untuk tidak menerjemahkannya dengan tujuan
untuk tidak menimbulkan pergeseran elemen mekanis dan naratif yang terdapat di
dalam setiap skill. Yang terakhir adalah asumsi yang berkaitan dengan restricted
translation. Permasalahan teknis yang berkenaan dengan jumlah karakter
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diasumsikan menjadi sebuah pertimbangan yang signifikan dalam pengambilan
keputusan untuk tidak menerjemahkan nama-nama skill karena ditakutkan
permasalahan teknis seperti yang ditemukan di dalam Kartrider Online seperti
yang disajikan sebelumnya akan muncul. Permasalahan yang menyeruak jika pure
borrowing ini dikaitkan dengan formulasi pertanyaan untuk penilaian kualitas
terjemahan piranti lunak termasuk video game di dalamnya adalah bahwa
pemertahanan ini menyalahi pertanyaan nomer 4 dan 11 yang berkaitan dengan
semangat pelokalan dalam payung GILT yang harus dijadikan sebuah
pertimbangan penting bagi penerjemahnya. Jika nama skill di atas dinilai dengan
menggunakan standar yang diformulasikan oleh Esselink, nilai yang didapat tidak
akan sempurna karena pengabaian terhadap pelokalan. Sementara itu dari sudut
pandang kemampuan nama skill dalam mengalihkan pesan mekanis dan naratif,
nilai yang didapat adalah nilai yang baik karena kemampuan nama skill –nya
dalam mengalihkan tekston lewat skriptonnya.
Implikasi dari kasus di atas adalah bahwa penilaian terjemahan video
games seharusnya mencakup dua elemen besar yaitu elemen mekanis/naratif dan
elemen pelokalan. Salah satu contoh yang menarik adalah kasus keberadaan
Gatotkaca dalam online game Lost Saga.
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Gambar 2.33 Gatotkaca dalam Lost Saga

Gatotkaca adalah karakter premium dalam Lost Saga sehingga gamer harus
membayar untuk mendapatkannya. Gatotkaca dalam online game ini terdiri dari
dua gender yaitu Gatotkaca versi pria dan perempuan. Keberadaan Gatotkaca
perempuan ini dikarenakan karakter lain juga memiliki dua versi gender dan
bahwa Gatotkaca dalam game ini bukan hanya sekedar karakter melainkan juga
nama sebuah job/class. Keberadaan Gatotkaca di dalam game ini adalah sebagai
apresiasi terhadap gamer Indonesia dan sebagai sarana pemasaran yang menarik
bagi pangsa pasar online game di Indonesia. Keberadaan Gatotkaca ini, dari sudut
pandang penerjemahan video games, adalah kasus yang menarik. Keberadaannya
adalah implementasi pelokalan dalam payung GILT yang bertujuan untuk
menghilangkan atmosfir asing dari game yang dilokalkan ke bahasa dan busaya
sasaran. Permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah posisi produk semacam
ini dalam pandangan TQA menjadi sesuatu yang dapat dinilai atau tidak sama
sekali.
Gatotkaca lahir berdasarkan permintaan gamer Indonesia yang meminta
IO, perusahaan Korea pemilik franchise Lost Saga, untuk menciptakan karakter
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Indonesia sebagai wujud apresiasi dari kesetiaan gamer Indonesia dalam
memainkan Lost Saga. Gayung pun bersambut. IO dengan bantuan referensi dari
Gemscool selaku penerbit Lost Saga di Indoensia bersedia mendesain karakter
dengan nuansa Indonesia dan lahirlah Gatotkaca dengan skill-nya yang juga
identik dengan Indonesia.

Gambar 2.34 Skill bahasa Indonesia Gatotkaca

Skill dalam bahasa Indonesia di atas adalah sisi keunikan dari Gatotokaca dalam
kacamata TQA untuk video games. Gatotkaca didesain oleh orang Korea, dengan
gaya ilustrasi Korea manhwa, dan dipublikasikan pertama kali di Korea bukan di
Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah keberadaan skill di atas berasal dari
bahasa Korea yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia
ke bahasa Korea kemudian baru dipasarkan ke konsumen Indonesia. Pelokalan
dalam bentuk hibrida seperti inilah yang menjadi sebuah permasalahan dalam
penilaian saat penilai tidak mempunyai data mengenai bahasa pertama yang
digunakan oleh pengembang dalam mendesain video game-nya. Jika pertanyaan
Esselink diaplikasikan, pertanyaan nomer 4 dan 11 mengenai konteks budaya
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sasaran menjadi kompleks untuk dijawab karena ketidakjelasan batasan konteks
budaya asal dan sasaran.
C. Linguistik Ludik
1. Pola dan Preferensi Bahasa Permainan
Manusia pada dasarnya adalah homo ludens, makhluk bermain, (Huizinga,
1949), yang meludifikasi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Proses
peludifikasian aspek dalam kehidupan manusia terjadi karena sebenarnya segala
sesuatu di dunia ini sebenarnya berkutat pada pelaku (players), peraturan (rules)
dan tujuan (goals), tiga elemen fundamental sebuah permainan. Selama tiga
elemen tersebut terdapat pada sebuah aktifitas atau objek, aktifitas atau objek
tersebut memiliki nilai permainan (ludic value). Ludic value tersebut tidak akan
dapat diperoleh jika aktifitas atau objek yang diludifikasi manusia menisbikan
peran bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi bahasa khusus yang
didesain dan diaplikasikan untuk melihat peran bahasa dalam mengkonstruksi
ludic value dari hubungan pelaku, peraturan, dan tujuan. Studi bahasa tersebut
oleh David Crystal disebut dengan linguistik ludik (1998).
Keberadaan ludic value yang dikonstruksikan dari hubungan pelaku,
peraturan, dan tujuan mengimplikasikan bahwa secara struktural nilai dari sebuah
permainan dapat terbentuk melalui struktur penyusun sebuah permainan dan
hubungan yang dimunculkan dari struktur-struktur tersebut. Petak Umpet,
misalnya, memiliki struktur pembentuk pelaku dengan peran penjaga dan pencuri.
Peraturan dari petak umpet mengharuskan (1) penjaga untuk menutup mata
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dengan biasanya menghadap ke tembok, pohon, tiang, atau objek lainnya yang
dapat dijadikan tempat untuk menyandarkan kepala, (2) pencuri untuk
bersembunyi yang memungkinkan mereka tidak terdeteksi keberadaannya oleh
penjaga dan sembari mencuri kesempatan untuk meloloskan diri dengan
menyentuh tempat yang dijaga oleh penjaga. Dalam kaitannya dengan peran
bahasa, bahasa digunakan salah satunya sebagai preferensi untuk memenangkan
permainan. Salah satu contohnya adalah pada saat penjaga tidak mencari pencuri
dan hanya bergerak di sekitar tempat jaga. Pencuri, dalam konteks petak umpet
Jawa atau delikan, untuk memancing agar penjaga keluar dari tempat
penjagaannya, biasanya menyanyikan sebuah lagu yang berbunyi ‘bocahe tunggu
brok (anaknya hanya menunggu saja), nitili borok (sembari menggaruk-garuk
koreng di kepalanya), boroke setenggok (korengnya satu keranjang), dijangan
oblok-oblok (korengnya dibuat sayur oblok-oblok)’
Pencuri berharap bahwa dengan diteriakkannya senandung yang
mengandung ejekan tersebut, penjaga akan keluar dari tempatnya dan mulai
mencari pencuri dengan mengacu pada sumber suara. Penggunaan lagu dengan
nada ejekan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di sini berfungsi sebagai
strategi yang merupakan sarana untuk meraih tujuan permainan yaitu kemenangan
yang darinya resipien lagu, penjaga, merespon dalam bentuk penyusunan dan
pengambilan strategi. Peran bahasa sebagai sarana memenangkan permainan ini
menunjukkan bahwa bahasa dalam konteks ludik yang diejawantahkan melalui
linguistik ludik memunculkan sebuah perasaan yang disebut dengan the feeling of
otherwise, kondisi cemas pemain dalam sebuah permainan dikarenakan pengaruh
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bahasa (Shields, 2015). Dalam konteks petak umpet, the feeling of otherwise
direfleksikan melalui penggunaan lagu ejekan yang memunculkan sebuah
preferensi dari (1) penjaga berupa pertimbangan untuk mendatangi sumber suara
atau tidak dengan memperhitungkan segala konsekuensinya dan dari (2) pencuri
yang menyusun langkah lanjutan jika penjaga ternyata mendatangi dirinya atau
tetap bertahan di tempatnya.
Keberadaan preferensi yang muncul dari the feeling of otherwise seperti
yang disebutkan di atas adalah salah satu fokus diskusi peran bahasa dalam
permainan. Dalam perspektif game theory, keberadaan preferensi yang
dipengaruhi

oleh

penggunaan

bahasa

memunculkan

reference-dependent

preferences, situasi ludik yang mengharuskan pemain untuk memiliki referensi
kuat terhadap preferensi yang ada sebelum mengambil keputusan (Bjorndahl,
Halpern, & Pass, 2013). Dalam konteks petak umpet, keberadaan referencedependent preferences ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Jika pencuri mengetahui bahwa penjaga mudah terpancing emosinya,
pencuri akan meneriakkan lagu ejekan seperti yang disebutkan di atas
2) Jika pencuri meneriakkan lagu ejekan seperti yang disebutkan di atas,
diasumsikan pencuri sudah memikirkan strategi yang akan diambil saat
penjaga melakukan sebuah respon positif atau negatif terhadap lagu
tersebut
3) Jika lagu ejekan pencuri direspon positif oleh penjaga, pencuri dapat
dikatakan kalah dengan lagu ejekan sebagai penyebabnya ketika
penjaga berhasil mengetahui keberadaannya
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4) Jika lagu ejekan pencuri direspon positif oleh penjaga, pencuri dapat
dikatakan menang dengan lagu ejekan sebagai penyebabnya ketika
pencuri berhasil mengambil alih tempat jaga
5) Jika lagu ejekan pencuri direspon negatif oleh penjaga, pencuri dapat
dikatakan gagal dalam menjadikan lagu ejekan sebagai strategi untuk
memenangkan dirinya
Dari penyajian analogi di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kebahasaan dalam
bentuk lagu ejekan merupakan kunci utama dalam mengeksekusi sebuah strategi
dengan referensi sebagai pertimbangan utamanya. Referensi dalam konteks
penggunaan lagu ejekan tidak hanya merujuk kepada referensi dalam perspektif
penggunanya melainkan juga penerimanya. Dalam konteks petak umpet, penjaga
sebagai penerima lagu ejekan, melalui observasi terhadap jenis suara dan jarak
kemunculan suara, mampu menyusun sebuah strategi dalam merespon lagu ejekan
tersebut:
1) Jika penjaga memahami pemilik suara, penjaga dapat merumuskan
strategi yang diambil ketika merespon lagu ejekan tersebut secara
positif
2) Jika

penjaga

memahami

pemilik

suara

dan

juga

mampu

mengkalkulasikan jarak antara dia dan pencuri, penjaga dapat
merumuskan strategi yang dapat diambil ketika merespon lagu ejekan
tersebut secara positif
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Ketika penjaga menggunakan suara yang diujarkan secara linguistis sebagai
landasan perumusan strategi, penjaga tersebut mengindikasikan penggunaan
bahasa secara referensial. Apabila penggunaan fungsi bahasa semacam ini secara
kontinyu dieksekusi dalam konteks ludik, penggunaan bahasanya menjadi sebuah
ritual permainan (Haiman & Pagliuca, 1994). Status ritual yang muncul dari
penggunaan bahasa referensial yang digunakan secara kontinyu untuk tujuan yang
sama dalam sebuah permainan mengindikasikan bahwa terdapat sebuah pola
dalam penggunaan bahasa dalam konteks ludik. Pola inilah titik fokus kedua
dalam linguistik ludik yang dicoba untuk diobservasi dan dieksaminasi dengan
tujuan untuk mengungkapkan peran bahasa dalam ritualisasi sebuah permainan.
Ritualisasi permainan mengisyaratkan sebuah linearitas antara permainan
dan ritus yang terefleksikan melalui struktur konstruktifnya yaitu peraturan,
tujuan, dan pelaku. Oleh karena itu, ritualisasi sebuah permainan menandakan
keberadaan unsur ludik dalam sebuah ritual dan unsur ritual dalam sebuah
permainan (Droogers, 2012). Dalam kaitannya dengan peran bahasa dalam
ritualisasi permainan tersebut, selain sebagai artikulator pola struktur permainan,
juga sebagai penanda keberadaan gagal paham dan tindakan curang dalam sebuah
permainan. Kegagalan untuk memahami sebuah permainan (misfire) dan tindakan
curang (abuse) yang muncul dalam sebuah permainan mengindikasikan kegagalan
fungsi ritual (Grimes dalam Bibb, 2009). Tindakan curang muncul dalam sebuah
permainan

karena

artikulasi

linguistik

dalam

menjabarkan

peraturan

permainannya memiliki celah berupa ambiguitas maupun redundansi yang
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memberikan kesempatan bagi pemain untuk melakukan eksploitasi terhadap
permainan tersebut.
Implikasi di atas menunjukkan bahwa peran bahasa dalam konteks
ritualisasi ini tidak hanya sebagai sarana linguistik untuk memahamkan sebuah
pola permainan namun juga sebagai sebuah bahasa pola (pattern language),
penggunaan unit linguistik dan non-linguistik dalam membentuk sebuah pola
dalam segala sesuatu (Alexander, Ishikawa, & Silverstein, 1977). Segala macam
permainan membutuhkan keberadaan bahasa pola ini untuk membedakan satu
permainan dengan permainan yang lain. Sebagai contoh TCG Game (TCG) yang
memiliki banyak variasi. TCG atau Collectible Card adalah permainan kartu yang
memiliki pola permainan dasar yang sama yaitu (1) berlokasi di dunia fantasi (2)
kartunya pada umumnya terdiri dari kartu bidak seperti monster dan kartu
pendukung bidak seperti sihir (3) arena bermainnya pada sebidang kertas yang
dibagi menjadi (4) area bertarung antar bidak, area penyimpanan kartu sihir, dan
area kuburan untuk meletakkan kartu bidak dan kartu pendukung yang sudah
tidak berfungsi (5) menggunakan tangan untuk bermain seperti pada permainan
kartu bridge (6) pertarungan dibagi menjadi tiga fase dasar yaitu persiapan,
penyerangan, dan pertahanan. Contoh dari TCG semisal adalah Yu-Gi-Oh! dan
Magic: the Gathering yang merupakan dua TCG paling berpengaruh di dunia
permainan kartu (Chen, Kuo, Chang, dan Heh, 2009). Dalam TCG, peran bahasa
terlihat dominan karena pemain harus memahami peraturan bermainnya dan
peraturan untuk setiap kartu yang dimainkan.
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Gambar 2.1 Contoh kartu dalam Yu-Gi-Oh dan Magic: the Gathering

Dalam perspektif bahasa pola, kartu di atas pada dasarnya terdiri dari (1)
nama kartu yang tertera pada bagian atas kartu, (2) gambar kartu yang terletak
pada bagian tengah gambar, (3) deskripsi dan/atau penjelasan aturan yang terkait
dengan penggunaan kartu tersebut (4) warna kartu yang melambangkan jenis
kartu (5) nama jenis kartu atau visualisasinya dalam sebuah ikon. Kelima elemen
struktural tersebut membentuk pola adaptasi visual bagi pemain dalam
memainkannya dan juga menjadi basis dalam spesifikasi distingsi antara satu
TCG dengan yang lain. Dalam konteks Yu-Gi-Oh! dan Magic: the Gathering,
pembedanya adalah gaya ilustrasi gambar kartu, ikon, dan fitur kartu namun
demikian pada dasarnya keduanya berbahasa pola sama dengan lima unsur
struktural seperti yang disebutkan di atas.
Dalam kaitannya dengan preferensi, bahasa pola dalam TCG seperti yang
dicontohkan pada Yu-Gi-Oh! dan Magic: the Gathering membuka kesempatan
bagi pemain untuk menganalisis kemungkinan strategi yang dapat dipergunakan
dengan mencermati aturan penggunaan kartu, kartu yang berada di arena, dan
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kartu yang dipegang pemain. Sebagai contoh kartu Monster Reborn di atas. Kartu
yang termasuk jenis Spell Card atau kartu sihir ini berfungsi untuk
membangkitkan monster dari kuburan. Nama kartu dengan fungsi memiliki
keterkaitan makna eksplisit yang darinya diharapkan pemain mampu memahami
fungsi kartunya dengan cepat dan tepat. Deskripsi fungsinya yang sederhana
menunjukkan bahwa kartu ini termasuk kartu yang jamak digunakan dalam duel
kartu Yu-Gi-Oh!. Kartu dengan deskripsi fungsi yang detil cenderung
menunjukkan tingkat kelangkaan yang tinggi yang dari statusnya dapat ditarik
asumsi bahwa kartu tersebut memiliki tingkat kompleksitas fungsi yang tinggi.

Gambar 1.2 Contoh kartu dengan deskripsi fungsi yang kompleks

Deskripsi dari kartu tersebut di atas adalah When this card is Summoned:
Change it to Defense Position. When a face-up monster you control is targeted for
an attack: You can change the target to this card. When this card is targeted for
an attack: You can choose a number from 1 to 3, then send that many cards from
the top of your Deck to the Graveyard; this card gains 500 DEF for each card
sent, until the End Phase. Dari deskripsi kartu di atas dapat dilihat bahwa terdapat
tiga fungsi yang dimiliki kartu monster ini. Ketiga fungsi tersebut adalah
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1) Jika Card Blocker dipanggil ke arena, posisinya dalam pertarungan
langsung berada pada posisi bertahan
2) Jika salah satu kartu monster pemain yang berada di arena diserang oleh
lawan, pemain dapat memaksa lawan untuk tidak menyerang kartu
monster tersebut melainkan menyerang kartu Card Blocker ini
3) Jika Card Blocker diserang, pemain dapat membuang satu sampai tiga
kartu dari urutan dek paling atas ke kuburan. Efek yang muncul dari
tindakan ini adalah diperolehnya poin 500 untuk poin DEF (pertahanan)
per kartu yang dibuang ke kuburan. Efek ini akan berakhir saat pemain
memasuki End Phase
Kompleksitas

fungsi

di

atas

membutuhkan

peran

bahasa

dalam

mengartikulasikannya terlebih dalam konteks spasial yang terbatas. Dalam
konteks pola dan preferensi yang menjadi fokus dalam linguistik ludik, penyajian
deskripsi di atas menunjukkan sebuah pola dan preferensi dalam pemahaman
tingkat kemampuan bertarung kartu monster dan

penyusunan strategi untuk

memenangkan pertarungan. Dalam konteks kartu monster Warrior/Effect, pola
yang terbentuk adalah deskripsi fungsi efeknya cenderung disajikan dalam format:
(1) efek terhadap kartu pemain, (2) efek terhadap kartu lawan, dan (3) efek
terhadap pemain. Pola ini terlihat di kartu monster Warrior/Effect yang lain
seperti Max Warrior, Rescue Warrior, Zombyra Warrior, Mystic Knight Lv6,
Feedback Warrior, Zubaba Knight, Trident Warrior dan kartu Warrior/Effect
lainnya. Pola lain yang muncul dalam konteks Yu-Gi-Oh! adalah penyajian
deskripsi fungsi dengan teknik eksplisitasi atau penyuratan yang memungkinkan
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pemain dan lawan lebih mudah memahami dan memaksimalkan fungsi sebuah
kartu dalam permainan ini. Dalam kaitannya dengan penyusunan strategi terkait
dengan dikeluarkannya sebuah kartu seperti dicontohkan melalui Card Blocker,
eskplisitasi memberikan kesempatan untuk menyusun strategi secara lebih cepat
sehingga berangkat dari eksplistasi ini, pola duel dengan memanfaatkan sebuah
kartu dapat dianalisis. Penjelasannya, dengan contoh dari Card Blocker, sebagai
berikut:
Jika
(Pola 1) Memanggil Card Blocker mengindikasikan bahwa pemain kemungkinan
akan mengulur permainan untuk memanggil monster yang kuat atau (Pola 2)
menyusun serangan tertentu yang membutuhkan beberapa turn (giliran) untuk
merealisasikannya atau (Pola 3) mengetahui tiga kartu yang berada pada urutan
teratas deck pemain yang dengan dibuangnya kartu tersebut akan memunculkan
efek tertentu dengan dibuangnya Card Blocker ke kuburan
Maka
Untuk menghadapi kemungkinan di atas,

(Preferensi 1) lawan dapat

mengeluarkan kartu Spell atau Trap yang mampu memaksa Card Blocker untuk
keluar dari arena atau (Preferensi 2) memaksanya berada pada posisi menyerang
yang dengan daya serang rendah mudah untuk dikalahkan atau (Preferensi 3)
menggunakan kartu efek yang mampu mereduksi poin DEF Card Blocker
sehingga lawan dapat menghancurkannya. Keberadaan pola penggunaan kartu
seperti tersaji di atas mengindikasikan bahwa terdapat sebuah hubungan antara
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penyuratan deskripsi fungsi dengan perumusan pola dan preferensi untuk
memenangkan permainan kartu di atas. Berangkat dari analogi di atas, penyuratan
yang disajikan untuk mendeskripsikan fungsi kartu mempermudah pemain dan
lawan dalam menganalisis pola dan preferensi untuk memenangkan permainan.
Jika deskripsi fungsi kartu Card Blocker di atas diungkapkan secara implisit, pola
dan preferensi yang mengikuti Card Blocker akan menjadi berbeda. Penyuratan
dan penyiratan deskripsi fungsi kartu di atas dan pola serta preferensi
diderivasikan dari penyuratan dan penyiratan tersebut menandakan bahwa
terdapat sebuah ekologi dalam permainan kartu. Ekologi tersebut muncul
disebabkan permainan kartu seperti Yu-Gi-Oh! Memiliki sifat transmedial (Ito
dalam Liser et al, 2008). Lebih lanjut lagi terkait dengan penyuratan dan
penyiratan pesan, Aarseth secara spesifik menyebutnya sebagai ideologi pengaruh
(ideology of influence) yang dibagi menjadi dua metamorfosis, penyuratan
bertahap, dan anamorfosis, penyiratan (1997). Disebut dengan ideologi pengaruh
disebabkan kemunculan distingtif pola dan preferensi dari sebuah permainan yang
menggunakan metamorfosis maupun anamorfosis, seperti yang dicontohkan
melalui Card Blocker di atas.
2.

Bahasa Permainan dan Ideologi Pengaruh

Ideologi pengaruh yang diajukan Aarseth berkenaan dengan interaksi
pemain terhadap sebuah permainan dengan fokus utama pada video games (1997).
Ideologi pengaruh ini diartikulasikan, seperti telah disinggung sebelumnya,
melalui metamorfosis (eksplisit atau eksplist gradual) dan anamorfosis (implisit).
Artikulasi, baik metamorfosis maupun anamorfosis, melibatkan aset pembangun
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permainan. Dalam video games salah satu contohnya adalah cutscenes yang
mengandung petunjuk untuk memenangkan sebuah misi dalam game-nya. Seperti
yang dicontohkan Purnomo dan Purnama (2015) dan Purnomo (2015) melalui
game Metal Gear Solid. Di dalam salah satu cutscene-nya diperlihatkan orang
bernama Revolver Ocelot yang sesuai namanya bersenjatakan Revolver dengan
merk Colt. Dalam dialognya dia berkata ‘Six bullets. More than enough to kill
anything that moves.’ Dialog ini adalah artikulasi anamorfosis yang berfungsi
sebagai petunjuk (hint) untuk mengalahkan Ocelot. Untuk memahami petunjuk
ini, pemain harus mengkaitkan dengan struktur aset yang menjadi bagian dialog
tersebut yaitu visualisasi senjata, lokasi, dan posisi. Dengan memahaminya,
Ocelot dapat dipastikan dapat dikalahkan dengan mudah.
Contoh di atas menujukkan bahwa artikulasi metamorfosis dan
anamorfosis merujuk kepada elemen diegetis sedangkan struktur aset di luar
artikulasi berkenaan dengan elemen non-diegetis. Dalam hubungannnya dengan
elemen diegetis dan non-diegetis ini, sebuah simbiosis muncul. Simbiosis
tersebut, disebabkan tingkat pengaruhnya yang berbeda, dapat diklasifikasikan
menjadi dua jenis yaitu hegemonis dan mnemonik (Purnomo et. al. 2016).
Simbiosis hegemonis adalah hubungan yang menunjukkan bahwa hubungan
antara elemen diegetis dan non-diegetis bersifat saling mendominasi antara satu
dengan yang lain sedangkan hubungan mnemonik mensimbiosisunjukkan sebuah
simbiosis antara elemen diegetis dan non-diegetis yang saling melengkapi. Salah
satu contohnya adalah pada menu antar muka (interface) dalam video games.
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Gambar 2.2 Contoh hubungan hegemonis dan mnemonik dari Final Fantasy XIII karya
Square Enix

Kedua potongan gambar di atas diambil dari Final Fantasy XIII yang
dikembangkan dan diterbitkan oleh Square Enix. Potongan gambar di sebelah kiri
adalah menu antara muka yang muncul saat pemain memainkan adegan
pertarungan. Menu tersebut disebut oleh Square Enix sebagai Paradigm Shift.
Seperti yang terlihat pada sisi kiri bawah potongan gambar tersebut, elemen
diegetis mendominasi elemen non-diegetis karena elemen diegetisnya tidak
divisualisasikan secara non-diegetis melalui penggunaan ikon. Oleh karena itu,
menu antara muka Paradigm Shift ini menunjukkan sebuah hubungan hegemonis
dengan elemen diegetis lebih mendominasi dari elemen non-diegetis. Sementara
itu, pada potongan gambar di sebelah kanan yang menunjukkan menu antara
muka Crystarium System, hubungannya adalah mnemonik karena elemen diegetis
dan non-diegetis saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang detil
terhadap pemain mengenai penggunaan sistem tersebut. Perbedaan perlakuan ini
disebabkan oleh ideologi pengaruh yang berbeda yang hendak dimunculkan dari
kedua menu antar muka tersebut. Menu antar muka dalam adegan pertarungan
pada RPG (Role Playing Games) seperti Final Fantasy XIII di atas cenderung
disajikan dalam simbiosis hegemonis karena laju permainannya, transiensi
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(Aarseth, 1997), bersifat dinamis dan pemain harus secara taktis mengambil
keputusan. Keharusan berpikir taktis inilah yang berkontribusi pada pemilihan
salah satu dari elemen diegetis atau non-diegetis. Keberadaan diegetis dengan
visualisasi ikon cenderung menjadi sebuah distraktor bagi pemain dalam
mengeksekusi jalannya pertarungan. Sementara itu, dalam menu yang
transiensinya statis seperti Crystarium di atas cenderung memiliki simbiosis
mnemonik karena kestatisan transiensinya meminta pemain untuk melakukan
observasi terhadap menu antar mukanya dengan lebih teliti dan seksama.
Perbedaan simbiosis ini mengimplikasikan bahwa ideologi pengaruh yang
dibangun oleh kedua menu antar muka tersebut memiliki perbedaan karakteristik
dan eksekusinya.
Terkait dengan pola dan preferensi, kecenderungan menu antar muka
untuk aset pertarungan dalam RPG untuk mengadopsi simbiosis hegemonis dan
menu seleksi skill mengadopsi simbiosis mnemonik menunjukkan sebuah pola.
Preferensi dalam konteks simbiosis ini terlihat dari tersedianya pilihan yang dapat
diambil oleh pemain dalam melakukan serangan dan mengatur strategi guna
mendapatkan hasil terbaik. Keberadaan simbiosis untuk mendefinisikan pola dan
preferensi ini memiliki tujuan akhir yaitu memunculkan flow (alur), keadaan yang
menempatkan seseorang pada konsentrasi yang tinggi, kesenangan holistik, dan
absorpsi total dalam sebuah kegiatan (Csikszentmihalyi, 1992), atau yang disebut
juga sebagai imersi (Calleja, 2009). Simbiosis hegemonis cenderung memaksa
pemain untuk merespon dalam alur yang cepat dan dinamis sehingga
komplementasi elemen diegetis dan non-diegetis cenderung bersifat kompetitif.
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Salah satu contohnya adalah sajian menu antar muka pada game balapan Need for
Speed: Carbon

Gambar 2.4 Ki-Ka: Need for Speed: Carbon dari Electronic Arts, Dirt3 dari Codemasters dan
Feral Interactive, dan Sega and All Stars Racing Transformed dari Sega

Need for Speed: Carbon menyajikan sebuah game balap dengan mobil riil
layaknya mobil dunia nyata namun dibalut dengan cerita fiksi bernuansa
Hollywood. Dirt 3 adalah game rally yang bertujuan menyajikan pengalaman riil
berkendara mulai dari jenis mobil sampai mekanisme mobilnya memiliki
kesamaan hampir 100% dari mobil aslinya. Sementara itu Sonic All Stars Racing
Transformed menyajikan sebuah game balap fantasi dengan mobil yang dapat
berubah menjadi pesawat dan kapal serta dilengkapi perlengkapan tempur dan
sihir. Walaupun ketiganya memiliki sub genre yang berbeda, ketiganya memiliki
simbiosis yang sama untuk aset trek balapannya. Seperti yang terlihat dari
potongan gambar di atas, simbiosis hegemonisnya terletak pada penekanan
elemen non-diegetis dengan menyajikan ikon panah yang divisualisasikan secara
anamorfosis dengan disamarkan sebagai pagar jalan. Pemain harus bereaksi
dengan cepat agar mobil yang dikendalikan tetap berada pada jalur yang benar.
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Dengan seksama memperhatikan elemen non-diegetis seperti dicontohkan di atas,
pemain dapat lari dari kejaran polisi atau memenangkan perlombaan balap dengan
avatar dan pemain lain. Preferensi dari desainer game untuk menggunakan elemen
non-diegetis atas elemen diegetis mengimplikasikan bahwa pola dan preferensi
dalam sebuah game tidak hanya terkait dengan pemain namun juga pengembang
game-nya. Terlihat dari Need for Speed: Carbon, Dirt 3, dan Sonic All Stars
Racing

Transformed

yang

kesemuanya

menggunakan

elemen

diegetis

memperlihatkan bahwa tanda panah yang dikemas dalam bentuk pagar jalan
diasumsikan mampu memberikan preferensi pemain dalam memanfaatkan
tikungan untuk memenangkan balapan.
Dalam keterkaitannya dengan sub genre game balap, keberadaan elemen
non-diegetis dalam bentuk tanda panah ini menandakan bahwa sebuah simbiosis
diegeties dan non-diegetis merupakan sebuah struktur yang menyatukan beberapa
sub genre dengan genre induknya. Simbiosis inilah yang diisyaratkan Kallay
(2010) sebagai elemen psikologis yang mengkaitkan cara bermain (gameplay) dan
cerita game (game narrative) karena sifat konektif yang dimiliki oleh simbiosis
diegetis dan non-diegetis ini menyatu baik di dalam struktur gameplay maupun
game narrative. Contoh penyatuan simbiosis diegetis dan non-diegetis dalam
sebuah gameplay seperti terlihat pada game balap di atas yang dengan
disajikannya gambar panah untuk mengarahkan pemain dalam berbelok berarti
mengimplikasikan sebuah tindakan proseduralis dan direktif dalam memainkan
game-nya. Sementara itu contoh penyatuan simbiosis pada game narrative terlihat
dari fungsi ludoratif sebuah game, fungsi mekanis yang disatukan dalam konteks
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naratif (Purnomo & Purnama, 2015), dan terlihat pula dari keberadaan
ludonarrative dissonance, keadaan yang menunjukkan bahwa aspek naratif game
berbenturan dengan aspek mekanisnya sehingga avatar yang dikendalikan tidak
menunjukkan sebuah konsekuensi logis dari respon pemain (Hocking, 2009).
Salah satu contohnya terlihat dari nama skill, abilities, atau movements yang
terdapat baik di RPG maupun game pertarungan.

Gambar 2.5 Jurus dari karakter dalam game pertarungan Blazblue, Street Fighter V, dan
Marvel vs Capcom 3

Potongan gambar di atas adalah aset command list, daftar jurus, dalam
game pertarungan Arc System Works’ Blazblue. Melalui command list, pemain
dapat mendapatkan informasi mengenai nama jurus dan cara mengeluarkan
jurusnya. Nama jurus adalah refleksi dari sisi naratif karakter di dalam cerita
game-nya sedangkan cara mengeluarkan jurus adalah refleksi sisi mekanis gamenya. Sebagai contoh Taokaka, yang merupakan makhluk seperti kucing, memiliki
jurus dengan nama yang berkaitan dengan kucing seperti Cat dan Kitty. Linearitas
antara nama jurus dengan latar belakang cerita ini menandakan bahwa elemen
diegetis dan non-diegetis yang diejawantahkan ke dalam nama jurus dan bentuk
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jurus membentuk sebuah struktur. Dalam konteks game pertarungan, struktur
yang dibentuk adalah command list dan struktur ini, seperti yang tersaji dari
ketiga potongan gambar di atas, terlihat di beragam judul terkenal (franchise)
game pertarungan seperti Capcom’s Street Fighter V dan Marvel vs Capcom 3.
Implikasi dari keberadaan struktur pembentuk aset ini adalah bahwa setiap aset
memiliki struktur tersendiri yang pada akhirnya membentuk sebuah genre game
tertentu.
Terkait dengan preferensi yang dapat pemain pilih, dalam konteks
command list pada game pertarungan, baik pemain maupun lawan dapat
melakukan, meminjam istilah dalam user’s function oleh Aarseth (1997), proses
interpretasi, eskplorasi, dan konfigurasi dengan merujuk command list tersebut.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa terdapat sebuah keterkaitan
nama jurus dan latar belakang cerita pemilik jurusnya yang darinya dapat
dipahami bahwa nama jurus memiliki sisi naratif yang harus didekati secara
interpretif oleh pemain. Sementara itu dari sisi mekanis, jurus yang diartikulasikan
secara mekanis melalui kombinasi tombol memberikan kesempatan bagi pemain
untuk mengeksplorasi dan mengkonfigurasi tombol tersebut untuk memudahkan
pemain dalam mengeluarkan jurusnya dan menyusun strategi terbaik untuk
mengalahkan lawan. Di dalam Blazblue, sebagai contohnya, pemain diberikan
preferensi untuk memilih mode input jurus yaitu mode technical dan stylish.
Technical mode memaksa pemain untuk menginput sekuens tombol tertentu untuk
mengeluarkan jurusnya sementara itu dalam stylish pemain hanya menekan satu
tombol saja untuk mengeluarkan jurus.
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Gambar 2.6 Preferensi mode input tombol dalam Blazblue: Continuum Shift Extend

Keberadaan mode untuk memilih jenis input tombol ini adalah realisasi preferensi
mekanis secara konfiguratif sedangkan preferensi mekanis yang berjalan secara
eksploratif terjadi saat pertarungan berlangsung yaitu pada saat pemain harus
melakukan input tombol untuk mengetahui bentuk jurus dan efeknya terhadap
pemain dan lawan. Preferensi mekanis ini jika digabungkan dengan preferensi
naratif akan menghasilkan sebuah struktur yang mampu menujukkan cara
preferensi naratif dan mekanis berinteraksi. Interaksi ini terjadi ketika sebuah
jurus dikeluarkan. Dalam kaitannya dengan simbiosis elemen diegetis dan nondiegetis, interaksi ini utamanya dapat dilihat ketika sebuah jurus dikeluarkan.
Sebagai contoh, jurusnya Ragna the Bloodedge yang bernama Hell’s Fang. Sesuai
dengan namanya, ilustrasi visual dari jurus ini adalah kilatan sinar yang berbentuk
seperti taring sedangkan kata hell adalah proyeksi hiperbolis terhadap visualisasi
jurusnya. Jika dianalisis dalam konteks linguistik ludik, keterkaitan komponennya
adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Analisis Linguistik Ludik dalam Jurus Ragna the Bloodedge
Aset: Jurus
Nama
Pola
Preferensi
Simbiosis
Jurus
Naratif
Mekanis
Naratif
Mekanis
Hell’s
Anamorfosis Anamorfosis Interpretif Eksploratif/ Mnemonik
Fang
Konfiguratif

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa Hell’s Fang memiliki pola
naratif anamorfosis sehingga mengimplikasikan keterkaitan naratif antara nama
jurus dan karakter pemilik jurus tidak dikaitkan secara eksplisit melainkan secara
implisit yang darinya pemain harus secara interpretif mengakses keterkaitan
implisit tersebut. Sementara itu pola mekanisnya yang anamorfosis menandakan
bahwa Hell’s Fang divisualisasikan secara implisit yang darinya pemain harus
mengeksplorasi dan mengkonfigurasikan preferensi dengan jalan mengujicobanya
dalam pertarungan dan mengatur pola struktur tombol. Simbiosis elemen digetis
dan non-diegetis yang dimiliki oleh Hell’s Fang adalah mnemonik sehingga
tipografi dan visualisasinya saling melengkapi secara prosedural untuk
memahamkan pemain mengenai jurus ini. Struktur yang dibentuk oleh Hell’s
Fang ini disebut foreshadowing jika yang dominan adalah preferensi mekanis
eksploratif dan implicit jika yang dominan adalah konfiguratif. Struktur
foreshadowing dan implicit ini adalah dua dari dua belas nama struktur sebuah
aset (Purnomo, Nababan, Santosa, dan Kristina, 2016) yang darinya kontribusi
terhadap genre dapat terlihat. Pembahasan lebih lanjut mengenai dua belas
struktur tersebut akan dibahas secara mendetil pada bagian berikut.
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3. Bahasa Permainan dan Genre Video game
Seperti yang dibahas pada bagian di atas mengenai ‘Bahasa Permainan dan
Ideologi Pengaruh’ peran linguistik ludik dalam kaitannya dengan ideologi
pengaruh, dapat diasumsikan bahwa linguistik ludik berperan pada realisasi
elemen diegetis dan non-diegetis berserta hubungannya dalam mengkonstruksi
sebuah struktur yang darinya sebuah aset terbentuk. Terkait dengan genre, aset
game berkontribusi terhadap konstruksi genre video game. Kontribusi ini muncul
dari sifat aset yang repetitif (Greuter et. al., 2014). Repetisi ini memunculkan
sebuah formula atas konstruksi struktur aset yang kemudian memunculkan sebuah
formula juga pada pelabelan genrenya.

Gambar 2.7 Game bergenre side scrolling: Nintendo's Super Mario, Technos' River
City Ransom, and Playdead's Limbo

Ketiga potongan gambar di atas adalah game dengan genre side scrolling, game
yang mengharuskan pemain menggerakan avatarnya secara horizontal baik dari
kiri ke kanan atau sebaliknya (Lee et. al., 2014). Walaupun ilustrasinya, cerita,
dan gameplay-nya berbeda, ketiga game di atas pada dasarnya memiliki
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mekanisme permainan yang sama yaitu bergerak secara horisontal dari titik awal
ke titik akhir. Dalam kaitannya dengan aset, ketiga game di atas memiliki aset
dengan struktur yang sama walaupun diartikulasikan berbeda secara visual antara
satu judul game dengan judul yang lain. Aset yang mempersamakan ketiga judul
di atas dan yang membuat side scrolling berbeda dengan yang lain adalah aset
geo-spasial yang bersifat horizontal dan aset terrain (lingkungan), dan aset
staging (pemilahan lingkungan menjadi beberapa tingkatan). Ketiga aset tersebut
dikonstruksikan melalui perpaduan elemen diegetis dan non-diegetis dengan
simbiosis hegemonis dan mnemonik sebagai pilihan untuk memperbedakan satu
judul side scrolling dengan yang lain. Dalam konteks tiga judul side scrolling di
atas, analisis fungsi linguistik ludik dalam konstruksi genre melalui strukturisasi
aset adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Analisis Linguistik Ludik atas Aset Game
Judul Game
Super Mario
River City Ransom
Limbo

Aset Geo-Spasial
Aset Terrain
Simbiosis Diegetis/Non-Diegetis
Hegemonis (visual)
Hegemonis (visual)
Mnemonik
Hegemonis (visual)
Hegemonis (visual)
Hegemonis (visual)

Aset Staging
Hegemonis (visual)
Mnemonik
Hegemonis (visual)

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa ketiga judul di atas memiliki
simbiosis diegetis dan non-diegetis yang berbeda yang mencirikan kekhasan genre
side scrolling yang dimiliki setiap judul. Simbiosis Super Mario dan Limbo adalah
hegemonis dengan penekanan pada aspek visual yang mengimplikasikan bahwa
fokus dari kedua judul di atas adalah pada gameplay driven atau sisi mekanis
game tersebut. Sementara itu River City yang bersimbiosis mnemonik pada aspek
geo-spasial dan staging dan hegemonis visual pada aset terrain mengimplikasikan
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bahwa judul game tersebut selain menekankan pada gameplay juga memberikan
ruang bagi naratif game-nya. Analisis ini menunjukkan bahwa simbiosis struktur
pembentuk aset memiliki peran signifikan dalam mengungkapkan ciri khas yang
dimiliki sebuah judul game walaupun berada pada payung genre yang sama.
Keadaan ini menggambarkan bahwa sisi proseduralisme game, bahwa game
membutuhkan prosedur dalam memperoleh pengalaman bermain (Bogost, 2008),
juga terdapat dalam aset dan struktur asetnya sehingga sebuah sistem proseduralis
diperlukan guna menganalisis sebuah game genre.
Selain dari sisi simbiosis diegetis dan non-diegetis, pengungkapan pola
aset pembentuk game genre juga dapat dilihat dari struktur pembentuk aset.
Seperti yang sudah diutarakan pada bagian pembahasan sebelumnya, struktur
pembentuk aset menentukan konstruksi khas sebuah aset yang darinya sebuah
genre game terbentuk. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat
enam belas struktur pembentuk aset yang berkontribusi terhadap pembentukan
genre game.
Tabel 2.5 Daftar Nama Struktur Pembentuk Aset (Luden)
Nama
Struktur
Explicit
Referential
Evocative
Allusive
Definitive
Situational
Correlative
Foreshadowing
Perceptive
Circumstantial
Indicative

Pola Dominan
Naratif
Metamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis

Mekanis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis

Preferensi Dominan
Naratif
Mekanis
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Eksploratif
Interpretif Konfiguratif
Interpretif Konfiguratif
Interpretif Konfiguratif

Simbiosis
Dominan
Mnemonik
Mnemonik
Mnemonik
Mnemonik
Hegemonis
Hegemonis
Hegemonis
Hegemonis
Mnemonik
Mnemonik
Mnemonik
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Significative
Lucent
Inferential
Representative
Implicit
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Anamorfosis
Metamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Anamorfosis

Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosis
Anamorfosis

Interpretif
Interpretif
Interpretif
Interpretif
Interpretif

Konfiguratif
Konfiguratif
Konfiguratif
Konfiguratif
Konfiguratif

Mnemonik
Hegemonis
Hegemonis
Hegemonis
Hegemonis

(Dimodifikasi dari Aarseth, 1997; Saeed dan Dabbagh, 2013; Mangiron &
O’Hagan, 2013; Purnomo, Nababan, Santosa, dan Kristina, 2016; McArthur,
Stewart, dan Sandler, 2017)

Struktur aset pertama yaitu Explicit yang terdiri dari metamorfosis,
interpretif, eksploratif, dan mnemonik biasanya dijumpai pada game berbasis
petunjuk (hint) yang merupakan perpaduan teks dan visual seperti pada genre
hidden item game yang menekankan pada multimodalitas visual yang menentukan
narasi bermainnya atau dikenal dengan nama uncertainty of perception (Torner,
2017). Salah satu contohnya adalah Criminal Case.

Gambar 2.8 Pretty Simple's Criminal Case

Simbiosis mnemonik terlihat dari pentingnya memahami perpaduan yang
dihasilkan antara teks dan aspek visualnya. Teks membantu memberikan petunjuk
untuk mencari sebuah benda tertentu yang darinya petunjuk lain untuk
mengungkapkan sebuah kasus pembunuhan akan setahap demi setahap muncul.
Metamorfosis yang demikian bertujuan untuk memberikan kemudahan yang
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direalisasikan melalui penyajian petunjuk bagi pemain dalam menyelesaikan
permainannya dengan mengungkapkan pelaku pembunuhan. Kegamblangan
metamorfis yang mendominasi narasi dan mekanis pada struktur inilah yang
merefleksikan nama Explicit untuk struktur ini.
Struktur aset kedua, Referential, memiliki perbedaan dari Explicit hanya
pada pola mekanisnya saja yang bersifat anamorfosis. Struktur ini menunjukkan
bahwa petunjuk untuk memainkan game-nya tersaji secara implisit. Game yang
menggunakan Referential adalah game yang berfokus pada gameplay dengan
mekanisme yang sudah dipahami secara konvensional. Game semacam ini
dijumpai pada genre game bullet hell, genre game yang merupakan sub genre dari
menembak dari shoot ‘em up, game menembak yang menekankan pada
destruktifitas sebagai dasar pengalaman bermain (Poole, 2004), dengan jumlah
tembakan proyektil tak terbatas yang memenuhi hampir seluruh bagian layar
game-nya.

Gambar 2.9 Cave's Espgaluda II

Potongan gambar di atas adalah salah satu judul game bergenre bullet hell
berjudul Espgaluda II. Dalam game ini pemain dapat menembakkan beragam
bentuk proyektil dalam jumlah yang luar biasa banyak dan demikian juga lawan.
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Oleh karena itu dibutuhkan preferensi eksploratif untuk menghindari tembakan
lawan sekaligus mengeluarkan tembakan ke arah lawan. Dalam memainkan game
bergenre bullet hell, pola mekanis cenderung didesain secara anamorfis karena
pemain tidak memerlukan penjelasan detil mengenai cara bermainnya.
Kecenderungan pengabaian terhadap mekanisme bermainnya memerlukan sebuah
proses untuk merujuk sebuah judul bullet hell dengan judul yang sama namun
dengan fitur yang berbeda. Oleh karena itu, struktur ini dinamakan Referential.
Struktur aset ketiga adalah Evocative. Struktur ini mempunyai pola
dominan naratif bersifat anamorfis dan mekanis metamorfis. Implikasi dari
struktur ini adalah bahwa narasi yang tersaji dalam sebuah game yang
mengandung struktur ini tertaut dengan mekanisme bermain game-nya. Pemain
harus mengeksplorasi setiap segmen dalam narasi game ini guna melanjutkan ke
segmen narasi berikutnya. Game dengan struktur semacam ini dijumpai pada
game yang menekankan kompleksitas narasi dan kesederhanaan mekanis yaitu
point-and-click adventure games, game yang menekankan pada petualangan yang
diartikulasikan melalui teks dengan mekanisme parsing dan menu antar muka
yang didesain tidak berbasis refleks seperti game petualangan (adventure) pada
umumnya yang diakses melalui basis kursor (Weise, 2009; Giaponne, 2015).
Keberadaan parsing, menu antarmuka non-refleks, dan akses berbasis kursor
menempatkan narasi sebagai sebuah mekanisme kompleks untuk berinteraksi dan
kesederhanaan mekanisme interaksi.

82

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 2.10 Contoh point-and-click adventure game berjudul Monkey Island 2: Le Chuck's
Revenge dari LucasArts

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, pola naratifnya disajikan anamorfis
sehingga pemain harus mengintepretasikan langkah yang harus diambil untuk
menyelesaikan sebuah scene

dan harus mengeksplorasi elemen non-diegetis

berupa barang (item) dengan menggunakan kursor untuk berinteraksi. Pola naratif
anamorfis dengan penekanan mnemonik antara elemen diegetis dan non-diegetis
membuat pemain harus memperhatikan dengan jelas relasi keduanya. Dengan
memperhatikan relasi tersebut secara seksama, solusi akan muncul. Kemunculan
solusi dari pemerhatian mnemonik ini adalah sumber dari nama Evocative.
Struktur yang dipunyai oleh game ini mempunyai keselarasan dengan game
petualangan berbasis teks lainnya seperti visual novel yang dikonstruksikan
berdasarkan struktur keempat berikut ini yaitu allusive.
Struktur aset keempat adalah Allusive. Dalam struktur ini, pola narasi dan
mekanis disajikan secara anamorfis dengan simbiosis diegetis dan non-diegetis
bersifat mnemonik sehingga pola ini mengimplikasikan bahwa genre game
dengan struktur ini memberikan penekanan pada penyiratan penyajian cerita dan
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cara bermainnya. Genre game yang cenderung menggunakan struktur ini adalah
visual novel, yang memunculkan pasivitas dari pemain karena interaksinya yang
bersifat text based (Galbraith, 2011). Dalam genre game ini, pemain dihadapkan
banyak dialog yang mengandung pilihan yang membawa pemain ke akhir cerita
yang berbeda. Penyiratan akhir cerita yang tersaji lewat pilihan yang bersifat
anamorfis inilah yang membuat visual novel membutuhkan sebuah simbiosis
mnemonik yang memadukan teks dan visual guna memandu pemain dalam
menentukan pilihan.

Gambar 2.11 Four Leaf's Katawa Shoujo

Seperti yang terlihat pada potongan gambar di atas, pemain dihadapkan pada
pilihan yang memberikan efek pada alur cerita game tersebut. Akumulasi dari
pilihan yang diambil akan membawa pemain ke alur cerita yang berbeda dan pada
akhirnya memberikan sebuah akhir yang berbeda pula kepada pemain dan dari
kondisi akumulatif inilah struktur ini dinamakan Allusive karena pemain tidak
memahami jalinan plot yang mereka tempuh dan akhir cerita yang mereka
peroleh.
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Struktur aset kelima, Definitive, menujukkan sebuah penyuratan struktur
aset yang darinya sebuah game bergenre berbasis kasual biasanya dikonstruksikan
dengan fokus pada hegemoni visual atau teksnya. Penyuratan narasi dan mekanis
serta hegemoni diegetis atau non-diegetis ini berkontribusi pada kemunculan
intteruptability yaitu kecenderungan sebuah casual game untuk dapat diselesaikan
dalam waktu singkat (Juul, 2010), karena ketiadaan anamorfisme dalam struktur
game-nya. Contohnya adalah game yang berbasis app, Angry Bird misalnya.

Gambar 2.12 Rovio's Angry Bird

Game kasual seperti Angry Birds lebih cenderung berfokus pada metamorfosis,
eksploratif, dan hegemonis yang merupakan elemen struktur Definitive, karena
game semacam ini diperuntukkan utamanya adalah mereka yang bukan hardcore
gamer yang ingin meluangkan waktu dengan memainkan game-nya. Oleh karena
itu desain menu antar muka, petunjuk memainkan dan gameplay-nya dirancang
sesederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan

pemain dalam

memainkannya. Kesederhanaan dan kejelasan untuk kemudahan bermain ini
adalah esensi dari nama Definitive yang mencerminkan formula pasti yang akan
ditempuh oleh pemain dalam memainkan game dengan struktur ini.
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Struktur aset keenam, Situational, yang menekankan pada anamorfosis
mekanis mengimplikasikan bahwa aspek cerita terlihat hanya sebagai tambahan
estetis bagi gamenya. Genre game yang menggunakan struktur aset ini adalah
endless runner, genre game yang meminta pemain untuk terus menerus berlari
sembari menghindari halangan dan mengumpulkan koin di stage yang
dimunculkan secara mekanis prosedural (de Medeiros & de Medeiros, 2014; Cao,
2016). Game ini biasanya identik dengan game untuk platform mobile seperti
android karena pasar penggunanya adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam
kategori hardcore gamer. Kiloo’s Subway Surfer adalah salah satu contohnya.

Gambar 2.13 Kiloo's Subway Surfer

Di dalam endless runner, pemain hanya perlu melompat di antara halang rintang
dan terus menerus berlari dari kejaran musuh untuk mencapai titik tertentu. Dalam
genre ini, pola naratif dan mekanis tidak membutuhkan sebuah penyuratan karena
simbiosis hegemonis visualnya sudah mampu memandu pemain untuk beradaptasi
secara cepat pada gameplay yang ditawarkan. Tingkat adaptasi cepat yang
mensituasikan pemain dalam proses imersi pemain ke dalam game-nya inilah
yang menjadi marwah nama struktur ini yaitu Situational.
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Struktur aset ketujuh adalah Correlative yang menekankan pada dominasi
penyampaian naratif secara anamorfis dan metamorfosisme mekanisme bermain.
Simbiosis mnemonik pada struktur ini mengimplikasikan bahwa anamorfisme
narasi dan metamorfisme mekanismenya menyuratkan pesan yang disampaikan
keduanya yang darinya pemain game mempunyai eksplorasi tinggi terhadap
mekanisme game-nya daripada cerita yang dibangun. Genre game yang
menggunakan struktur semacam ini terlihat pada game yang menekankan pada
gameplay dengan pemain sebagai konstruktor dunia game-nya yaitu game
simulasi, game yang menisbikan narasi dan menekankan pada probabilitas
(pemain dalam berinteraksi dengan dunia game dan mempengaruhinya) (Frasca,
2003; Wolf, 1999).

Gambar 2.14 Electronic Arts's The Sims 3

Salah satu ciri dominasi metamorfosisme dalam mekanisme bermain adalah fitur
kompleks menu antarmuka yang memungkinkan pemain untuk mengkonstruksi
dunia game sesuai dengan imajinasi mereka. Keberadaan fitur kompleks mekanis
ini mensubstraksi keberadaan narasi karena fokus utamanya terletak pada realisasi
atau pengejawantahan imajinasi ke dalam grafik yang darinya pemain
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berinteraksi. Substraksi inilah pengejawantahan simbiosis hegemonis dari elemen
mekanis dan naratif yang menjembatani pemain dan game dalam sebuah korelasi
real time, yang darinya nama Correlative berasal.
Struktur aset kedelapan adalah Foreshadowing yang menekankan pada
penyiratan naratif dan mekanisnya serta simbiosis hegemonis. Eksplorasi yang
menjadi jalan preferensi untuk menyusun strategi dalam memenangkan game-nya
menjadi fokus dalam game-nya. Genre game yang menggunakan struktur ini
adalah first person shooter (FPS), yang mekanisme bermainnya menekankan pada
unpredectability, kecepatan intens, perseptualisasi tinggi, muatan motoris dan
kognitif, seleksi pilihan berbasis multimodalitas, dan penggunaan piranti keras
tambahan (Green dan Bavelier, 2010). Salah satu contoh game dari genre ini
adalah Call of Duty series.

Gambar 2.15 Activision's Call of Duty: Modern Warfare

Seperti yang terlihat dari potongan gambar di atas, petunjuk untuk misi disajikan
secara metamorfosis yang berarti disajikan secara eksplisit dan bertahap
sedangkan mekanisme untuk mengekekusi misi diserahkan sepenuhnya pada
pemain untuk mengeksplorasi. Pada saat misi berjalan, hegemoni pada aset
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pertempuran cenderung berfokus pada visualisasi jalannya pertarungan dengan
pemain sebagai tokoh utama yang memegang aksi sentralnya. Visualisasi ini
membentuk sebuah pola yang dapat ditangkap pemain untuk dijadikan sebuah
formula untuk merespon sehingga tingkat akurasi dan kecepatan respon menjadi
lebih baik. Keberadaan pola visual dan formula persepsi yang terbentuk secara
hegemonis inilah yang menjadi dasar penamaan struktur ini dengan nama
Foreshadowing.
Struktur aset kesembilan adalah Perceptive yang berfokus metamorfis pola
naratif dan mekanis dengan preferensi mekanis secara konfiguratif dan simbiosis
elemen diegetis dan non-diegetisnya bersifat mnemonik. Susunan struktur ini
dapat dijumpai pada genre fighting game yang menekankan pada respon mekanis
yang dinamis yang membutuhkan konfigurasi gerak dan tombol yang selaras dan
sesuai dengan ergonomi kontroler dan fitur pembedanya.

Gambar 2.16 Mortal Kombat X dari Netherealm

Potongan gambar di atas menunjukkan dua tiper konfigurasi pada game Mortal
Kombat X karya Netherealm. Konfigurasi sebelah kiri adalah konfigurasi tombol
untuk menyesuaikan ergonomi pengguna dan ergonomi elektronik jenis kontroler.
Sementara itu potongan gambar sebelah kanan adalah konfigurasi gerakan untuk
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menghasilkan serangan efektif yang mampu memberikan tingkat kerusakan yang
besar. Nama Perceptive untuk struktur ini berasal dari fakta bahwa pemain genre
ini harus secara perseptif memperhatikan multimodalitas mekanis yang dimiliki
oleh seorang karakter untuk menghasilkan multi probabilitas guna memenangkan
pertarungan dari karakter lawan dan kondisi ini selaras dengan pernyataan Harper
yang mengatakan bahwa persepsi terhadap keseimbangan desain karakter adalah
salah satu fokus krusial dalam fighting game (2013).
Struktur aset kesepuluh adalah Circumstantial. Struktur aset ini memiliki
kesamaan dengan Perceptive dengan elemen pembeda terletak pada pola
mekanisnya yang cenderung anamorfis. Keberadaan pola mekanis yang cenderung
anamorfis ini mengindikasikan bahwa konfigurasi yang dilakukan oleh pemain
akan mengungkapkan pola dari genre sebuah game dan pada akhirnya akan
membiasakan pemain dalam memainkannya. Genre game yang menggunakan
struktur ini adalah hack and slash atau beat ‘em up.

Gambar 2.17 God of War: Ascension karya SIE Santa Monica

Potongan gambar di atas adalah God of War: Ascension, salah satu contoh hack
and slash. Di dalam game ini mekanisme anamorfosis diaplikasikan untuk
menemukan pola dalam mengalahkan lawan yang berukuran sama dan lawan
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raksasa harus dieksekusi melalui preferensi mekanis konfigurasi. Preferensi
mekanis konfiguratif baik yang dilakukan melalui penyesuaian tombol maupun
kombo dilakukan sejalan dengan eksplorasi yang bersifat trial and error dan
kondisi ini mengimplikasikan bahwa fighting yang diimplementasikan di dalam
hack and slash mempunyai perbedaan dari fighting dalam fighting games.
Perbedaan ini terletak pada penekanan pengimplementasian fighting untuk
menyelesaikan konflik yang disajikan di dalam game-nya (Mortensen, 2002).
Berangkat dari mekanisme bermain yang mengharuskan penyelesaian sebuah
konflik dengan menggunakan fighting dalam nuansa yang berbeda ini, struktur ini
dinamakan Circumstantial.
Struktur aset kesebelas adalah Significative yang memberikan konstruksi
penekanan pada anamorfisme elemen naratif dan mekanis yang darinya pemain
harus melakukan tindakan konfiguratif untuk memahami pola permainannnya.
Genre yang menggunakan struktur ini adalah Strategy, genre game yang
menekankan pada tantangan strategies, taktis, ekonomis, pengembangan,
eksplorasi, dan logistik untuk memecahkan konflik sentral yang tersaji (Dickey,
2015). Di dalam game dengan genre ini, pemain membangun sebuah daerah
dengan segala macam bentuknya, mengelola sumber daya alam dan ekonomi,
melatih prajurit, mempertahankan daerahnya dari serangan musuh, dan sekaligus
melakukan ekspansi ke daerah lawan. Kompleksitas yang dimiliki oleh genre ini
membuat pemain seringkali kesulitan untuk memformulasikan pola mekanis
permainannya sehingga tindakan konfiguratif yang beranjak dari simbiosis
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mnemonik visual dan teksnya harus secara komprehensif dipahami oleh
pemainnya.

Gambar 2.18 Civilization 5: Brave New World karya Firaxis memperkenalkan Indonesia dan Gajah Mada

Potongan gambar di atas adalah Indonesia pada masa Majapahit di bawah
komando Gajah Mada. Seperti yang terlihat dari gambar di atas, pemain harus
mengelola sumber daya alam berupa sawah dan tambang mineral, meningkatkan
populasi penduduk serta kemampuannya dalam berperang, dan tindakan lain yang
berhubungan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Kesalahan
konfigurasi akan mengakibatkan Gajah Mada gagal memenuhi Sumpah Palapanya
dalam menyatukan Indonesia. Keadaan ini mengimplikasikan bahwa setiap fitur
baik itu politik, ekonomi, maupun sosial mempunyai peran signifikan dalam
keberhasilan pemain memperoleh atau menyelesaikan misi yang dibebankan
padanya. Signifikasi setiap fitur dalam genre game inilah yang menjadi dasar
penamaan struktur ini yaitu Significative.
Struktur keduabelas adalah Indicative yang menempatkan konfigurasi
sebagai penciri preferensi mekanis, anamorfisme naratif, dan metamorfisme
mekanis. Perpaduan ini mengimplikasikan bahwa game yang dikonstruksikan
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dengan struktur ini cenderung memberikan kebebasan bagi pemain dalam
melakukan eksplorasi sekaligus konfigurasi dunia game-nya. Eksplorasi dan
konfigurasi yang dieksekusi oleh pemain tidak hanya mempengaruhi fisik dunia
game tersebut tetapi juga cerita di dalamnya. Game dengan struktur semacam ini
disebut dengan open world atau sandbox, yang menekankan pada player-defined
goals yang memungkinkan seorang pemain untuk tidak terikat oleh narasi utama
pada game-nya (Gazzard, 2011).

Gambar 2.19 Final Fantasy XV dari Square Enix adalah contoh open world atau sandbox
game

Di dalam Final Fantasy XV, seperti halnya game bergenre open world atau
sandbox lainnya, pemain dapat menentukan sendiri alur cerita yang akan
ditempuh, lokasi yang akan dieksplorasi, dan elemen paraphernalia yang akan
dikonfigurasi.

Perpaduan

ketiga

elemen

ini

mengimplikasikan

sebuah

multimodalitas yang dapat diakses oleh pemain untuk mendefiniskan tidak hanya
tujuan dalam permainannya namun juga mendefinisikan karakter dan dunia yang
dimainkan. Kebebasan pemain dalam berinteraksi dengan multimodalitas ini
menandakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemain mengindikasikan
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dampak dan efek yang bersifat khusus bagi pemain tersebut dan oleh karena itu,
struktur ini disebut dengan nama Indicative.
Struktur ketigabelas adalah Lucent. Struktur ini menekankan pada
penyuratan informasi dalam elemen naratif dan mekanis sebuah game baik yang
disajikan secara bertahap maupun langsung. Penyuratan informasi ini direspon
melalui preferensi secara konfiguratif dengan simbiosis hegemonis sehingga
mengimplikasikan sebuah pemahaman bahwa game yang menggunakan struktur
ini cenderung menekankan pada aspek visual atau tekstualnya. Genre game yang
menggunakan struktur ini adalah racing. Di dalam game racing, tujuan utama
pemain adalah meraih garis finis dengan mengendalikan motor bertransmisi
manual maupun otomatis. Mekanisme yang sama dengan mekanisme balapan
pada dunia nyata ini menandakan terdapatnya hegemoni terhadap salah satu aspek
di dalam game-nya dengan aspek visual sebagai aspek yang paling sering menjadi
acuan

utama.

Mekanisme

ini

direspon

secara

konfiguratif

dengan

mengkonfigurasikan jenis mobil, fitur mobil, asesoris mobil, dan aspek otomotif
lainnya. Dengan konfigurasi yang tepat, performa mobil akan berkontribusi positif
dalam memenangkan balapan.

Gambar 2.20 Gran Turismo 6 dari Polyphony Digital
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Gambar di atas adalah salah satu franchise tersukses game balapan yaitu Gran
Turismo 6. Mobil, kendali, dan lisensi dalam game ini mendekati tingkat realistik
100% dari modelnya di dunia nyata. Realisme yang dimiliki game ini membuat
pemain harus melakukan preferensi konfiguratif dengan hati-hati karena
kesalahan sedikit pada konfigurasinya berkontribusi pada dampak negatif yang
mungkin muncul dari kendali mobilnya. Konfigurasi ini berbeda dengan
konfigurasi pada struktur Significative karena konfigurasi pada Lucent cenderung
bersifat parts-to-whole yang bermakna bahwa setiap fitur mekanis dalam
pengendalian mobil seperti gas, rem, bodi, dan lain sebagainya adalah satu
kesatuan yang membentuk konfigurasi mobil. Berangkat dari sifat konfigurasi
semacam ini, struktur ini dinamakan Lucent.
Struktur keempatbelas adalah Inferential. Struktur ini terbangun dari
metamorfisme elemen naratif, anamorfisme elemen mekanis, preferensi
konfiguratif, dan simbiosis hegemonis. Kombinasi ini biasanya ditemukan pada
genre sport.

Gambar 2.21 Konfigurasi pemain dan strategi dalam Pro Evolution Soccer 2016 karya Konami

Potongan gambar di atas memperlihatkan preferensi konfiguratif yang dilakukan
pemain untuk memenangkan permainan bola dalam PES 2016. Konfigurasi yang
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dilakukan meliputi konfigurasi individu atau pemain dengan memperhatikan
statistika pemain yang termaktub dalam 17 aspek dan konfigurasi tim yang
meliputi penyusunan strategi umum dan strategi khusus per pemain. Kombinasi
preferensi konfiguratif ini mengimplikasikan sebuah pola mekanis yang anamorfis
karena penggunaan unit linguistik hanya berada pada tataran deskriptif yang
darinya segala kemungkinan mekanis dapat terjadi. Kondisi inilah yang
diimplikasikan oleh Stein sebagai sebuah konvergensi dalam sports game yang
membutuhkan sebuah titik temu antara realisme bermain dan realisasi mekanisnya
dalam game (2013) dan sebuah simulakrum dari sebuah jenis olahraga di dunia
nyata (Scott dan Ruggill, 2004). Bahwa sebuah sport game adalah hasil
konvergensi dan simulakrum menandakan terdapatnya sebuah dependensi
terhadap spekulasi metode pengejawantahan dan tingkat keterejawantahan elemen
sport game yang darinya nama Inferential digunakan untuk struktur ini.
Struktur kelimabelas, Representative, menekankan pada anamorfisme
narasi, metamorfisme dan preferensi konfiguratif dalam mekanisme bermainnya
serta simbiosis hegemonis yang muncul antara narasi dan mekanismenya dengan
kecenderungan hegemoni pada elemen non-diegetis. Kombinasi elemen struktur
ini mengimplikasikan bahwa game dengan struktur semacam ini lebih
memberikan penekanan pada konfigurasi mekanis untuk merespon pesan
anamorfis elemen naratifnya guna menyelesaikan tujuan yang disajikan oleh
game-nya. Game yang identik dengan penggunaan struktur semacam ini
cenderung game bergenre tower defense, game dengan fokus pengaturan lokasi
unit perang secara real time untuk menghalau gelombang musuh yang menyerang
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base pemain tanpa putus (Angelides dan Agius, 2014; Voorhees, 2014). Implikasi
pengaplikasian unit serang dan gelombang musuh adalah bahwa game dengan
genre ini menekankan pada kolektivitas yang dikendalikan secara tunggal
terhadap satu jenis kelompok untuk mengalahkan kelompok lain. Implikasi inilah
yang menjadi dasar penamaan struktur ini Representative.

Gambar 2.22 Popcap Games’ Plants vs Zombies contoh Tower Defense dengan nuansa
komikal

Dalam tower defense, dalam kasus Plants vs Zombies, elemen non-diegetis berupa
(a) jenis musuh, (b) kotak heksagonal, (c) item inventori yang dipunyai, (d) posisi
unit serang, (e) tempo pergerakan dominan dalam permainan ini dan oleh karena
itu, pemain harus dengan sigap merespon kelima elemen tersebut secara
konfiguratif dengan menyusun strategi yang mampu memberikan hasil yang
maksimal.
Struktur terakhir adalah Implicit. Struktur ini menekankan pada penyiratan
informasi bagi elemen naratif dan mekanis dengan preferensi konfiguratif dan
simbiosis hegemonis pada elemen diegetis dan non-diegetisnya. Struktur ini
mengimplikasikan sebuah permainan yang menekankan pada gameplay dengan

97

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

preferensi pemain tidak hanya pada tingkat pengeksplorasian permainan untuk
memenangkan permainannya namun juga pada tingkat konfiguratif. Genre game
yang menggunakan struktur ini adalah puzzle.

Gambar 2.23 Portal karya Valve

Potongan gambar di atas diambil dari game berjudul Portal, sebuah game puzzle
yang mengharuskan pemain melarikan diri dari sebuah lab. Pemain diberikan
senjata yang dapat melubangi tembok dengan dua sinar yang berbeda. Sinar biru
yang menghasilkan lubang biru dan

sinar yang menciptakan lubang oranye

berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar. Jika pemain masuk melalui lubang
biru, dia akan keluar dari lubang oranye dan begitu pula sebaliknya. Petunjuk
yang anamorfis dan mekanisme permainan yang juga anamorfis menjadikan game
dengan mekanisme yang terlihat sederhana ini ternyata memiliki kompleksitas
yang tinggi. Pemain harus melakukan eksplorasi ruangan dan konfigurasi senjata
agar dapat menyelesaikan permainannya. Struktur yang dipunyai oleh Portal ini
mengimplikasikan bahwa puzzle dalam Portal berfungsi sebagai (a) sebuah
elemen yang dapat diintegrasikan dengan elemen genre lain sehingga membentuk
sub genre seperti puzzle-platform, seperti yang ditunjukkan oleh Portal dan (b)
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sebuah genre tersendiri. Posisi puzzle yang dinamis dan mampu secara integratif
dilekatkan pada elemen genre lain inilah yang membuat puzzle secara implisit
mendefinisikan sebuah genre. Berangkat dari kondisi ini, struktur yang identik
dengan puzzle ini dinamakan Implicit.
Bahwa pengungkapan perbedaan struktur dalam sebuah genre yang sama
di atas dapat dilakukan dengan linguistik ludik menandakan bahwa linguistik
ludik memiliki sistem sistematis dan fungsional dalam menganalisis struktur aset,
aset, dan genre video games. Jika keduabelas struktur dan genre tersebut
disatukan, bentuk kolomisasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Hubungan Antara Luden dengan Genre Game
Nama
Struktur
Explicit

Pola Dominan
Naratif
Mekanis
Metamorfosi Metamorfosi
s
s

Preferensi Dominan
Narratif
Mekanis
Interpreti Eksploratif
f

Simbiosis
Dominan
Mnemonik

Genre

Referential

Metamorfosi
s

Anamorfosis

Interpreti
f

Eksploratif

Mnemonik

Evocative

Anamorfosis

Metamorfosi
s

Interpreti
f

Eksploratif

Mnemonik

Allusive

Anamorfosis

Anamorfosis

Eksploratif

Mnemonik

Definitive

Metamorfosi
s
Metamorfosi
s

Metamorfosi
s
Anamorfosis

Interpreti
f
Interpreti
f
Interpreti
f

Eksploratif

Hegemoni
s
Hegemoni
s

Bullet
Hell/Shoo
t ‘Em Up
Point and
Click
Adventure
Games
Visual
Novel
Casual

Correlative

Anamorfosis
Anamorfosis
Metamorfosi

Metamorfosi

Interpreti
f
Interpreti
f
Interpreti

Eksploratif

Foreshadowin
g
Perceptive

Metamorfosi
s
Anamorfosis

Situational

Eksploratif

Eksploratif
Konfigurati

Hegemoni
s
Hegemoni
s
Mnemonik

Hidden
Item

Endless
Runner

Simulatio
n
Shooter
Fighting

Genre
Makro
Gameplay
StoryDriven
dengan
penekanan
pada
Gameplay
GameplayDriven
Gameplay
StoryDriven
Gamestory
-Driven
GameplayDriven
Gameplay
StoryDriven
dengan
penekanan
pada
Gameplay
Gameplay
-Driven
Gameplay
-Driven
Gameplay
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s

s

f

f

Circumstantial

Metamorfosi
s

Anamorfosis

Interpreti
f

Konfigurati
f

Mnemonik

Significative

Anamorfosis

Anamorfosis

Interpreti
f

Konfigurati
f

Mnemonik

Beat ‘Em
Up/Hack
and Slash
Strategy

Indicative

Anamorfosis

Metamorfosi
s

Interpreti
f

Konfigurati
f

Mnemonik

Sand Box

Lucent

Metamorfosi
s

Metamorfosi
s

Interpreti
f

Konfigurati
f

Hegemoni
s

Racing

Inferential

Anamorfosis

Implicit

Anamorfosis

Interpreti
f
Interpreti
f
Interpreti
f

Konfigurati
f
Konfigurati
f
Konfigurati
f

Hegemoni
s
Hegemoni
s
Hegemoni
s

Sport

Representative

Metamorfosi
s
Anamorfosis

Metamorfosi
s
Anamorfosis

Tower
Defense
Puzzle

StoryDriven
Gameplay
StoryDriven
Gameplay
StoryDriven
Gameplay
StoryDriven
Gameplay
StoryDriven
dengan
penekanan
pada
Gameplay
GameplayDriven
GameplayDriven
GameplayDriven

(Dimodifikasi dari Aarseth, 1997; Clearwater, 2011; Saeed dan Dabbagh, 2013;
Mangiron & O’Hagan, 2013; Purnomo, Nababan, Santosa, dan Kristina, 2016;
McArthur, Stewart, Sandler, 2017)

Klasifikasi genre yang berangkat dari perpaduan antara linguistik ludik dan
tekstonomi ini sebenarnya dapat dipayungi oleh dua genre besar yang merupakan
refleksi naratif dan mekanis dari genre game dengan naratif berarti game dengan
fokus pada cerita dan mekanis merujuk kepada game yang menekankan pada
gameplay-nya. Kedua genre besar tersebut adalah role playing (naratif) dan MMO
(Massively Multiplayer Online) (mekanis). Secara tekstual role playing cenderung
mengajak pemain untuk bercerita dan beraksi di dunia game-nya sedangkan
MMO cenderung mengajak pemain untuk berinteraksi antara satu pemain dengan
pemain lainnya. Jika masing-masing dari keduanya difusikan dengan genre yang
sudah dipaparkan di atas, akan muncul faktor pembeda dari sifat asal genre
tersebut.
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Gambar 2.24 FIFA 17 dengan elemen role play dan FIFA Online 3 dengan elemen MMO

Potongan gambar di sebelah kiri adalah FIFA 17 karya Electronic Arts yang
menggabungkan sepakbola dengan role play sehingga menghasilkan sebuah
permainan sepakbola yang menempatkan pemain secara imersif sebagai bagian
dari sejarah sepakbola. Di dalam game ini pemain dapat mendesain avatar-nya
sendiri, menamainya, menkonfigurasikan gaya permainananya, dan memilih tim
tempat dia berkarir. Seperti layaknya bintang sepakbola, pemain akan mengalami
permasalahan dengan tim, manajer, dan pemain baik dari unsur internal maupun
eksternal. Seiring dengan meningkatnya performa avatar yang dimainkan, nilai
jualnya pun semakin tinggi dan akan diminati klub lain yang lebih besar. FIFA 17
ini menggambarkan sebuah gabungan antara genre sport dengan genre payung
role playing sehingga menghasilkan sebuah asumsi bahwa perpaduan ini
memunculkan derivasi sub genre sport yang berbasis role play.
Sementara itu potongan gambar di sebelah kanan adalah FIFA Online 3 dari
Electronic Arts. Judul ini tidak jauh beda dengan judul FIFA lainnya yang
mengharuskan pemain untuk mengikuti berbagai kompetisi dengan bergabung
dengan klub sepakbola. Perbedaan mendasar yang dimiliki judul ini adalah bahwa
permainan sepakbolanya dieksekusi melalui jaringan internet (online). Implikasi
dari FIFA Online 3 ini dalam kaitannya dengan genre payung MMO dengan genre
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sport adalah bahwa perpaduan keduanya, sama halnya seperti pada kasus FIFA
17, menghasilkan sebuah sub genre dalam sport yaitu MMO Sports. Dari kedua
kasus ini dapat dipahami bahwa terdapatnya elemen naratif dan mekanis yang
bersifat payung pada semua genre menandakan bahwa sebenarnya video games
pada dasarnya tersusun atas dua elemen dasar tersebut. Dalam kaitannya dengan
linguistik ludik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, elemen naratif dan
mekanis tersebut tersaji secara tekstual dengan kedua sifatnya yaitu anamorfosis
dan metamorfosis.
4. Bahasa Permainan dan Penerapannya dalam Aset Video Games
Bahasa permainan, yang berakar dari word play atau permainan kata
(Crystal, 1998), memberikan penekanan pada aspek yang sama yaitu word play
pada penerapannya di dalam desain video games. Flannagan (2015) memberikan
tiga fitur utama penerapan bahasa permainan dalam video games yaitu diterapkan
berdasarkan konvensi budaya permainan, dengan memperhatikan hak pemain
dalam menyelesaikan game yang sedang dimainkan, dan mampu memberikan
identitas bermain bagi pemainnya.
Bahasa permainan dalam konteks konvensi budaya permainan terkait erat
dengan ketersesuaian penggunaan bahasa dengan budaya yang menjadi sasaran
terbitnya sebuah game. Perhatian atas budaya permainan seperti desain menu
antar muka, desain konten, desain interaksi verbal dan visual, serta desain
interaksi antar pemain dengan bahasa permainan sebagai pengantarnya menjadi
fokus penerapan bahasa permainan dalam konteks konvensi budaya permainan.
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Gambar 2.25 Penggunaan bahasa permainan dalam konteks konvensi budaya
permainan

Respon afirmatif yang harus diberikan oleh pemain terhadap game melalui
perantara kotak dialog (window) pada aset tutorial seperti yang disajikan pada
potongan gambar dari game Buff Knight di atas adalah salah satu contoh
penerapan bahasa permainan dalam konteks budaya permainan. Pada versi bahasa
Inggrisnya, respon afirmatif diejawantahkan melalui kata OK sedangkan pada
versi

bahasa

Indonesianya,

responnya

diwujudkan

melalui

Konfirmasi.

Penggunaan OK dan Konfirmasi ini dengan seksama memperhatikan gaya bahasa
yang disajikan pada kotak dialog tersebut. Seperti yang terlihat melalui gambar di
atas, versi bahasa Inggrisnya menekankan pada gaya informal yang mencoba
menekankan imersi game-nya dengan pemain melalui kata you sedangkan versi
bahasa Indonesianya cenderung bergaya formal. Guna memperkuat kesan
informal yang coba untuk disampaikan, OK diasumsikan lebih mampu
memperkuat kesan tersebut dan demikian juga pada kasus Konfirmasi pada versi
bahasa Indonesianya.
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Sementara itu bahasa permainan, dalam kaitannya dengan kemampuan
sebuah game untuk dapat diselesaikan, memberikan perhatian kepada penyajian
informasi yang terdapat game-nya. Hunicke, LeBlanc, dan Zubec (2004) membagi
informasi dalam game ke dalam formula MDA yaitu mechanics, dynamics, dan
aesthetics. Informasi mekanis berkenaan dengan kode-kode komputer yang
digunakan agar sebuah game dapat dimainkan. Informasi ini tidak nampak oleh
pemain namun pemain dapat menggunakannya sebagai informasi dinamis, yang
memberikan penekanan pada respon dan reaksi pemain terhadap informasi
mekanis yang tersaji. Dengan mengakses informasi dinamis, pemain juga
mengakses informasi estetis yang mencakup sensasi, fantasi, naratif, tantangan,
kerjasama sosial, petualangan, ekspresi, dan pemberian perhatian. Informasi ini
harus disajikan sedemikian rupa dengan bahasa permainan sebagai pengantarnya
agar pemain dapat menyelesaikan game yang sedang dimainkan. Pada sub bab
C.3 sudah dibahas tentang penyajian informasi di dalam game yang pada dasarnya
diklasifikasikan menjadi metamorfis dan anamorfis atau penyajian eksplisit dan
implisit (Aarseth, 1997). Informasi yang disajikan secara metamorfis cenderung
berfungsi sebagai tutorial bermain dan naratif game-nya sedangkan anamorfis
cenderung sebagai petunjuk yang biasa disebut dengan hint atau clue.
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Gambar 2.26 Informasi metamorfis dan anamorfis dalam Criminal Case

Pemberian warna berbeda pada victim’s clothes dan gold tooth di atas
menandakan bahwa kedua barang tersebut mempunyai signifikansi tertentu. Salen
dan Zimmerman mengimplikasikan signifikansi tertentu ini sebagai clue yang
merupakan properti game yang didesain sedemikian rupa agar pemain berpikir
terhadap properti tersebut (2004). Victim’s clothes tidak mengandung informasi
anamorfis sedangkan gold tooth mengandung informasi anamorfis yang
menempatkan frasa ini sebagai clue. Gold tooth, selain bermakna harfiah gigi
emas untuk menunjukkan keselarasan visual dengan gigi berwarna emas yang
ditemukan di TKP, mengandung makna slang yaitu gangster, yang hidup dari
berkelahi. Makna ini secara estetis diselipkan pada gold tooth agar jika pemain
dapat mengungkapkannya, mereka dapat menemukan pembunuhnya dengan lebih
cepat. Di dalam Criminal Case, terdapat dua tersangka dari lima tersangka yang
hidup melalui perkelahian yaitu Tony Marconi dan Dennis Brown. Dengan
mengetahui clue di atas, pemain dapat lebih cepat mereduksi jumlah tersangka
yang ada sehingga proses investigasi dapat dipersingkat.
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Terkait dengan pemberian warna khusus untuk menandakan terdapatnya
sebuah clue mengindikasikan bahwa terdapat metode lainnya yang mempunyai
fungsi yang sama seperti pemberian warna tersebut. Salen dan Zimmerman
(2009), walaupun tidak secara khusus mengklasifikasikan metode penyampaian
clue dengan memberikan istilah, mengindikasikan terdapatnya metode-metode
lain dalam menyajikan sebuah clue. Metode-metode tersebut adalah representasi
visual,

misinterpretasi,

redudansi,

dan

arbriterisasi

pilihan

(Salen

dan

Zimmerman, 2009). Representasi visual adalah penyajian clue melalui visualisasi
sebuah objek yang jika dicermati oleh gamer secara mendalam mempunyai
perbedaan dalam bentuk, fungsi, maupun keduanya. Salah satu contoh
representasi visual yang sering digunakan dalam kaitannya dengan aspek bahasa
adalah penggunaan warna dan jenis serta ukuran font yang berbeda.

Gambar 2.27 Representasi visual melalui penggunaan font yang berbeda

Contoh dari terjemahan bahasa Indonesia Texas Poker Booya di atas
menunjukkan terdapatnya sebuah pesan khusus bagi pemain agar dapat
menyelesaikan permainan pokernya dengan hasil maksimal yaitu dengan
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memperhatikan aspek uang yang dimiliki pemain dan strategi yang digunakan
dalam menyusun kartu dan merespon kartu umum yang berada di meja. Selain
berfungsi sebagai clue, representasi visual juga terkadang berfungsi secara estetis
naratif.

Gambar 2.28 Fungsi estetis clue

Kata HAVE yang diucapkan Vulcan di atas secara naratif memberikan
penekan pada pesan naratif yang dia ucapkan bahwa Zeus pun sebagai raja para
dewa tidak mampu menyelematkan Olimpus dari kehancuran yang dibawa oleh
Tenebrous. Kasus menarik dari contoh di atas adalah jika kata HAVE dikaitkan
dengan HAVE no hope dan informasi naratif bahwa sumber kekacauan dalam
game ini adalah kepemilikan Chaos Vessel atau Bejana Kemelut. Konsep Bejana
Kemelut mempunyai kemiripan dengan Pandora’s Box, yang dibuka oleh
Pandora, sang perempuan pertama, sehingga seluruh kejahatan muncul dan
merajalela di dunia. Kata hope sendiri identik dengan kotak Pandora yang
menyimbolkan bahwa diantara banyak hal negatif di dalam kotak Pandora
terdapat satu hal yang positif yaitu hope atau harapan. Secara estetis makna ini
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terkait dengan mekanisme bermain Gods of Rome yang memberikan banyak
pilihan karakter yang dapat diperoleh secara acak. Jika pemain dengan hati-hati
melakukan tap pada visualisasi karakter yang muncul secara random, pemain
mungkin akan mendapatkan karakter yang diharapkan. Estetika semacam inilah
yang menjadikan bahasa permainan memegang peranan penting dalam
mengejawantahkan sebuah relasi esetetis antara elemen naratif dan mekanis
sebuah game.
Metode kedua adalah misinterpretasi. Yang dimaksud dengan misinterpretasi
adalah menggunakan unit linguistik tertentu untuk mengarahkan pemain meyakini
sebuah makna namun ternyata makna sebenarnya bukanlah makna yang diyakini
tersebut. Penerapan misinterpretasi ini biasanya pada penggunaan kata, frasa, atau
kalimat yang mengandung makna lain seperti yang ditemukan pada idiom atau
slang.

Gambar 2.29 Contoh misinterpretasi

Kata kerja frasal (phrasal verb) rounding up menurut MacMillan Dictionary
mempunyai tiga makna yaitu (a) menahan orang, (b) mengumpulkan hewan atau
manusia di suatu tempat tertentu untuk tujuan tertentu pula, dan (c) meningkatkan
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angka sedekat mungkin dengan jumlah yang paling banyak. Secara naratif makna
pertama dan kedua selaras dengan ceritanya karena di bagian narasi ini, Goblin
sedang menahan banyak mahasiswa dan mengumpulkannya pada satu titik untuk
mengancam Spider Man. Jika pemain hanya terpaku pada makna naratif ini,
pemain tidak akan memahami bahwa rounding up adalah word play yang
berfungsi secara mekanis berupa clue untuk mendapatkan bonus tabung atau vial
dalam jumlah besar pada stage selanjutnya. Jalan mendapatkan vial tersebut
adalah dengan berayun memutar (round) dan melakukan lompatan (up) pada
sebuah jembatan karena vial-nya melayang (up) di atas jembatan. Makna mekanis
ini selaras dengan makna ketiga yaitu meningkatkan angka sedekat mungkin
dengan jumlah yang paling banyak. Jika pemain memahami makna mekanis ini,
pemain akan mampu mengkonfigurasikan Spider Man yang mereka mainkan
dengan Spider Man yang mampu memberikan bonus tambahn vial seperti
Symbiote Spider Man, Cosmic Spider Man, dan End of the Earth Spider Man.
Metode yang mirip dengan misinterpretasi yang bertujuan sama yaitu
mengalihkan perhatian pemain pada sebuah makna tersembunyi adalah redudansi.

Gambar 2.30 Contoh redudansi
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Potongan gambar di atas muncul pada aset loading yang bertujuan untuk
memberikan informasi bagi pemain sembari menunggu loading selesai. Pada aset
loading di atas ditunjukkan informasi mengenai musuh bernama Electro. Dalam
mendeskripsikan Electro, kata-kata yang berkenaan dengan listrik ditebar dalam
deskripsinya. Kata-kata tersebut antara lain electrician (tukang listrik), power line
(saluran listrik), dan electrical capacitor (kapasitor listrik). Tujuan ditebarnya
kata-kata yang berhubungan dengan listrik ini adalah mengarahkan pemain
kepada deskripsi naratif Electro dan mengalihkannya dari aspek mekanis yang
terkait dengan jenis Spider Man yang mempunyai kaitan erat dengan Electro yaitu
Electro Proof Spider Man.

Gambar 2.31 Aspek mekanis yang disembunyikan dalam
redudansi

Aspek mekanis ini dapat diungkapkan melalui pemahaman bahwa jika Electro
mempunyai kekuatan listrik maka Spider Man yang paling sesuai untuk
dimainkan adalah Spider Man yang menjadi kebalikan Electro yang merupakan
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kapasitor hidup yaitu Spider Man yang mampu menyerap kekuatan listrik dan
Spider Man itu adalah Electro Proof Spider Man. Kata-kata pengalih di atas
memunculkan redudansi terhadap pemahaman sebuah pesan karena di balik
deskripsi seseorang tersembunyi pesan mekanis untuk memainkan game-nya.
Berbeda dengan redudansi yang mencoba mengalihkan perhatian pemain
kepada pemahaman tekstual atau visual tertentu, metode terakhir yaitu
arbitrerisme pilihan berkenaan dengan penyajian visualisasi atau teks yang
mempunyai fungsi dekoratif sebagai latar belakang sebuah event di dalam game.

Gambar 2.32 Arbritrerisme Pilihan

Kata JOE yang menjadi latar belakang Black Cat adalah contoh
arbriterisme pilihan. Kata JOE tersebut merujuk kepada dua nama yaitu Joe
Quesada, salah satu penulis cerita Spider Man, dan Joe Wade sang Cyber Scarlet
Spider. Keberadaan JOE yang muncul sebagai dekorasi latar Black Cat adalah
sebuah gimmick yang berhubungan dengan lubang plot cerita Black Cat yang
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menjadi zombie pada kisah Marvel Zombie. Gimmick semacam ini sering
dijumpai dalam karya berbasis visual dan Spider Man Unlimited mempunyai
beberapa gimmick lain seperti yang dijumpai pada aset koleksi Venom’s Spawn.

Gambar 2.33 Venom’s Spawn dan Spawn

Spawn dalam Venom’s Spawn tidak hanya merujuk kepada telur tetapi juga
superhero lain bernama Spawn yang ternyata digambar oleh ilustrator yang sama
dengan yang menggambar Venom yaitu Todd McFarlane. Oleh karena itu, terlihat
formula ilustratif yang sama antara Venom dan Spawn. Fungsi gimmick semacam
ini untuk menarik perhatian dari pengguna dan untuk memberikan nuansa estetis
pada ceritanya. Sementara itu makna JOE yang lain yaitu Joe Wade, selain
berfungsi sebagai informasi naratif mengenai kehadirannya dalam misi Cyber
Style, juga mempunyai fungsi mekanis yang berkenaan dengan dapat
dimainkannya Cyber Scarlet Spider.

Gambar 2.34 Fungsi mekanis dari JOE
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Dalam perspektif estetika naratif, keberadaan JOE yang terkait dengan Joe Wade
ini dapat dikatakan berfungsi juga sebagai foreshadowing, petunjuk naratif dalam
sebuah karya sastra mengenai seorang karakter atau sebuah plot yang akan terjadi
pada bagian cerita selanjutnya. Dalam konteks pelokalan, keberadaan fungsi
dekoratif sebuah gimmick ini cenderung tidak mengalami pergeseran kecuali jika
gimmick yang disajikan melanggar kebijakan perusahaan, norma dan budaya
sasaran, dan aspek legalitas pasar target seperti yang dijumpai pada Mighty Final
Fight. Kasus JOE ini adalah sebuah tindakan arbitrari atau manasuka karena
desainer game dapat menggunakan bahasa permainan dalam konteks fungsi
dekoratif

semata,

menggunakannya

sebagai

clue

bagi

pemain,

atau

menggunakannya untuk dua fungsi tersebut. Pilihan manapun yang diambil,
keberadaan clue tetap menjadi perhatian utama dalam mengambil keputusan
karena clue berkaitan erat dengan identitas bermain, fitur terakhir bahasa
permainan.
Fitur terakhir bahasa permainan adalah mempunyai kemampuan untuk
memberikan identitas bermain bagi pemainnya. Seperti sudah disinggung
sebelumnya bahwa clue berkontribusi terhadap pembentukan identitas bermain.
Kontribusi yang diberikan oleh clue terhadap pembentukan identitas bermain
berkenaan dengan respon yang diberikan oleh pemain terhadap clue yang didesain
sedemikan rupa dengan bahasa permainan sebagai sarananya. Berkenaan dengan
respon terhadap sebuah clue, tipe pemain dapat dikategorikan menjadi (a) pemain
yang memahami keberadaan sebuah clue namun tidak mampu memaknainya, (b)
pemain yang memahami keberadaan sebuah clue dan mampu memaknainya, (c)
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pemain yang memahami keberadaan sebuah clue, memahami clue tersebut, namun
tidak menggunakan clue tersebut untuk memainkan game-nya, dan (d) pemain
yang tidak memahami keberadaan sebuah clue. Masing-masing tipe ini adalah
identitas bermain setiap pemain yang didefinisikan melalui keberadaan clue yang
merupakan produk bahasa permainan. Seperti yang sudah dibahas pada bab ini
mengenai ludifikasi atau identitas bermain, bahwa identitas bermain tidak hanya
didefinisikan melalui pemain namun juga permainan yang dimainkan menandakan
terdapatnya hubungan resiprokal antar identitas pemain dan permainan yang
sedang dimainkan. Dalam konteks clue, bentuk penyajiannya yang implisit pada
aspek naratif dan mekanis sebuah game akan memberikan identitas bagi
permainannya ketika secara dominan clue tersebut lebih cenderung didominasi
aspek naratif atau mekanis.
D. Tekstonomi
1. Hubungan Antara Teks, Media Tekstual, dan Penggunanya
Teks dengan konten yang sama akan dicerna berbeda ketika disajikan
melalui media yang berbeda dan bahkan teks tersebut dapat mengalami perubahan
struktur dan isi. Pemikiran yang oleh Gibson (2016) dianggap berakar dari filosofi
Plato inilah yang oleh Aarseth disebut dengan tekstonomi, studi media tekstual
(1997). Media tempat teks muncul dianggap sebagai elemen yang tidak kalah
penting dari teks itu sendiri karena, menurut McLuhan dan Lapham (1994), media
itu sendiri adalah sebuah pesan.
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Posisinya sebagai sebuah pesan mengindikasikan bahwa sebuah media dan
teks yang ditampungnya secara integratif dan kolaboratif menghantarkan
informasi ke pengguna. Informasi, yang oleh Aarseth (1997) disebut dengan
jalinan tanda ini, terbagi menjadi informasi yang ditangkap pengguna atau disebut
dengan skripton dan yang muncul pada teks atau yang disebut dengan tekston
(Aarseth, 1997; Eskelinen, 2012). Baik tekston maupun skripton pada dasarnya
merupakan bagian dari empat tipe informasi seperti yang diajukan oleh Takano
(1989) yaitu informasi identitas, informasi orientasi mutlak, informasi kombinasi,
dan informasi orientasi relatif. Informasi identitas berkaitan dengan proses
identifikasi sebuah informasi.
Takano (1989) memberikan contoh identifikasi antara garis lurus dan
kurva lengkung dalam menjelaskan tipe informasi ini, vertikal tidaknya garis atau
kurva tersebut sebagai informasi orientasi mutlak, bersatu tidaknya garis dan
kurva sebagai informasi kombinasi, dan arah kanan dan kiri sebuah garis vertikal
atau horisontal sebagai informasi orientasi relatif. Dalam konteks video games
dengan linguistik ludik sebagai perantara pesan bahasanya, informasi identifikasi
salah satunya berkenaan dengan identifikasi terhadap statusnya sebagai clue atau
bukan. Dengan identifikasi semacam ini, gamer selanjutnya akan mencerna
informasi yang mengandung clue atau tidak tersebut untuk dispesifikasikan ke
dalam informasi clue yang berkenaan dengan elemen naratif atau mekanis sebuah
game. Setelah memahami bahwa sebuah informasi yang mengandung clue terkait
dengan elemen naratif atau mekanis, informasi berikutnya yang dibutuhkan
pengguna adalah keterkaitan antara clue berelemen naratif atau mekanis dengan
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visualisasi yang mengiringi clue tersebut. Dengan mengkaitkan clue dengan
visualisasi yang mengiringinya, pemain dapat mengakses informasi berikutnya
yang berkaitan dengan eksekusi teknis melalui menu antar muka melalui
controller konsol game-nya atau melalui mouse atau keys pada game berbasis PC.
Penjabaran di atas menunjukkan bahwa tipe informasi yang termaktub
dalam sebuah media mempunyai hubungan resiprokal antara pengguna dengan
teks beserta media tekstualnya. Kondisi ini mengindikasikan terdapatnya sebuah
fungsi tertentu yang dimiliki oleh sebuah media tekstual. Aarseth menyebutnya
dengan user’s function atau fungsi pengguna (1997). Fungsi pengguna ini dibagi
menjadi interpretif, eksploratif, konfiguratif, dan tekstonis. Dalam fungsi
interpretif, yang menjadi fungsi dasar bagi media tekstual, pengguna memahami
informasi yang tersaji dari sebuah media tekstual secara interpretif sehingga
pemahaman yang diperoleh oleh pengguna bersifat beragam dan cenderung
subjektif. Fungsi pengguna berikutnya adalah eksploratif yang meminta pengguna
untuk

mengeksplorasi

sebuah

media

tekstual

terlebih

dahulu

sebelum

menginterpretasikan teks yang termaktub di dalamnya. Mirip dengan eksploratif,
fungsi pengguna konfiguratif meminta pengguna untuk mengeksplorasi sebuah
media tekstual dan melakukan perubahan terbatas terhadap media tekstual
tersebut. Perubahan terbatas ini dimungkinkan karena media tekstual dengan
fungsi konfiguratif mempunyai fitur yang memberikan kepada pengguna untuk
melakukan perubahan terbatas. Fungsi konfiguratif ini dikembangkan lebih lanjut
menjadi fungsi tekstonis ketika fitur perubahannya bersifat ekstensif dan
cenderung mempunyai keleluasan lebih tinggi.
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Video games adalah contoh media tekstual yang mempunyai empat fungsi
pengguna di atas. Fungsi interpretif video games terletak pada interpretasi pemain
terhadap narasi dan mekanisme bermainnya. Salah satu contohnya adalah
keberadaan clue yang membutuhkan interpretasi pengguna agar dapat
menyelesaikan sebuah game secara maksimal. Fungsi eksploratif video games
terletak pada fitur eksplorasi ragam cara bermain dalam menyelesaikan sebuah
tantangan sehingga di dalam sebuah game, sebuah tantangan yang muncul dapat
diselesaikan melalui beragam cara yang bergantung dari tingkat eksplorasi
pemain. Ketika sebuah tantangan membutuhkan penyesuaian kemampuan pemain
atau penyesuaian controller atau joystick, fungsi konfiguratif memainkan
perannya pada bagian ini. Saat sebuah game memberikan sebuah tantangan
kreatifitas berkenaan dengan modifikasi narasi dan visual, fungsi tekstonis terlihat
dari sebuah game. Fungsi ini membutuhkan sebuah teknik yang disebut dengan
modding melalui perangkat Self Development Kit (SDK). Contoh video games ini
mengindikasikan bahwa terdapat beberapa variabel dalam kaitannya menunjukkan
sebuah hubungan antara teks, media tekstual, dan pengguna. Dengan
menggunakan variabel ini, sebuah fitur-fitur yang dipunyai sebuah media tekstual
dapat diungkapkan dan dijadikan landasan bagi pengguna untuk mengaksesnya.
2. Variabel Tekstonomi
Terdapat tujuh variabel tekstonomi yang darinya sebuah tipologi
komunikasi

tekstual.

Ketujuh

variabel

tersebut

adalah

dinamisitas,

determinabilitas, transiensi, perspektif, akses, tautan, dan fungsi pengguna
(Aarseth, 1997). Ketujuh variabel ini menurut Aarseth jika dikombinasikan dapat
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menunjukkan terdapatnya 576 jenis media tekstual atau lebih tepatnya posisi
media dalam bingkai tekstonomi. Berikut ini dijabarkan satu per satu ketujuh
variabel yang disusun oleh Aarseth (1997).
Dinamisitas berkenaan dengan dinamis tidaknya sebuah teks. Aarseth
melihat sebuah teks sebagai teks yang dinamis atau statis dari kondisi yang
dialami oleh skripton dan tekston. Dalam teks yang dinamis, skripton atau teks
yang dicerna oleh pengguna memunculkan beragam interpretasi sedangkan pada
teks statis skriptonnya merujuk kepada interpretasi yang sama. Dalam konteks
game, sebuah tutorial cara memainkan sebuah game cenderung bersifat statis
walaupun muncul pada media tekstual yang berbeda karena tujuan tutorial adalah
memahamkan pemain dalam memainkan sebuah game. Berbeda halnya dengan
narasi cerita sebuah game yang mempunyai kemungkinan untuk diinterpretasikan
secara subjektif oleh pengguna.
Determinabilitas berkaitan dengan hasil yang diperoleh pengguna ketika
mengakses sebuah teks melalui media tekstualnya. Terdapat dua hasil dalam
variabel ini yaitu hasil yang determinan dan indeterminan. Hasil determinan
adalah hasil yang sudah pasti sesuai dengan yang diperkirakan pengguna
sedangkan hasil indeterminan. Tutorial seperti yang dicontohkan di atas
menghasilkan hasil yang determinan yaitu pemain harus menekan tombol tertentu
untuk menghasilkan respon tertentu dari game-nya. Dalam konteks narasi cerita
sebuah game, hasilnya dapat bersifat determinan jika ceritanya linear namun dapat
bersifat indeterminan jika ceritanya multi linear.
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Transiensi berkaitan dengan waktu kemunculan sebuah teks pada saat
diakses oleh pengguna. Sebuah teks dikatakan transien ketika teks tersebut
muncul tanpa kendali dari pengguna sedangkan teks dikatakan intransien ketika
kemunculan teks tersebut bergantung dari tindakan pengguna. Tutorial dalam
game cenderung dapat dikendalikan atau intransien sedangkan narasi cerita dapat
dikategorikan transien atau intransien tergantung kepada format narasinya. Format
narasi berbasis klik bersifat intransien sedangkan narasi berbasis cutscenes atau
potongan sinematis sebuah narasi cenderung transien walaupun terdapat juga
cutscenes yang intransien.
Perspektif berkenaan dengan peran dan pengaruh pengguna terhadap
sebuah teks. Peran dan pengaruh tersebut dibagi menjadi personal dan impersonal.
Perspektif personal merujuk kepada peran dan pengaruh langsung seorang
pengguna terhadap sebuah teks sehingga teks tersebut berjalan dan mengalir
sesuai kehendak pengguna. Sementara itu perspektif impersonal pengguna tidak
diposisikan dalam peran untuk tidak memberikan pengaruh terhadap sebuah teks.
Tutorial dalam video games yang berbasis klik meminta pengguna untuk
menentukan tahapan tutorial sehingga alur tahapan bergantung kepada respon
mekanis pengguna. Sementara itu perspektif impersonal dapat dilihat dari casual
game yang berbasis staging yang meminta pengguna untuk mematuhi ururtan dan
tahapan bermainnya.
Akses berkaitan dengan kendali pengguna dan kendali sistem. Kendali
pengguna merujuk kepada kemampuan teks untuk diakses oleh pengguna tanpa
aturan akses sehingga pengguna dapat memulai mengakses sebuah teks dan
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mengakhirinya dari manapun sekehendak pengguna tersebut. Sementara itu
kendali sistem berkait dengan superioritas sebuah teks dalam mendikte pengguna
untuk memulai dan mengakhiri akses ke sebuah teks sesuai dengan aturan yang
sudah ditetapkan oleh sistem teks tersebut. Game dengan genre open world atau
sandbox menempatkan pengguna secara arbriter untuk memulai game dari titik
manapun sehingga aksesnya dapat dikategorikan bersifat kendali pengguna. Game
selain open world cenderung berkendali sistem karena pemain didikte untuk
memulai dan mengakhiri alur bermainnya sesuai dengan sistem yang sudah
diregulasikan oleh game-nya.
Tautan berkenaan dengan eksplisitasi dan implisitasi antara tautan yang
terdapat di dalam sebuah teks seperti yang dijumpai pada teks hiperteks web yang
menautkan satu informasi ke informasi lainnya. Tautan ini dapat disajikan secara
eksplisit dan implisit. Tautan eksplisit berkenaan penyajian tautan secara eksplisit
berupa pilihan informasi yang dapat diakses atau sering disebut dengan link dalam
konteks hiperteks internet. Sementara itu tautan implisit disajikan secara
tersembunyi berupa tindakan-tindakan pengguna terhadap teks yang dia tidak
sadari akan mengarah pada titik tertentu. Dalam konteks video games, tautan
eksplisit dapat dijumpai pada pilihan-pilihan mekanis seperti layar continue? saat
pemain gagal menyelesaikan game-nya atau disebut dengan game over. Tautan
implisit dapat dijumpai pada game dengan branching narratives, pilihan
bercabang, yang mempengaruhi alur cerita dan ending yang diperoleh oleh
pemain.
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Fungsi pengguna, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, berkenaan
dengan fungsi yang secara resiprokal diharapkan muncul dari hubungan antara
teks, media tekstual, dan penggunanya. Terdapat empat fungsi pengguna yaitu
interpretif, eksploratif, konfiguratif, dan tekstonis. Keempatnya dapat berdiri
sendiri ataupun bersamaan dalam sebuah media tekstual. Sebagai contoh dalam
tutorial sebuah game, fungsi interpretif, eksploratif, dan konfiguratif dapat muncul
bergantian atau bersamaan untuk memberikan sebuah identitas mekanis tertentu.
Ketujuh variabel tersebut mampu mendefinisikan dan memberikan
distingsi antara satu teks dan media tekstualnya dengan yang lain walaupun
mungkin keduanya mempunyai kemiripan yang sama. Sebaliknya ketujuh
variabel tersebut juga mampu menunjukkan sebuah kesamaan dari teks dan media
tekstual yang terlihat sama sekali berbeda. Sebagai contoh Buff Knight dan Spider
Man: Unlimited. Keduanya sama-sama bergenre endless runner namun keduanya
mempunyai fitur distingtif yang membedakan keduanya.
Tabel 2.7 Penerapan Variabel Tekstonomi dalam Media Tekstual
Dinamisitas

Determinabilitas

Transiensi

Perspektif

Akses

Tautan

Buff
Knight

Dinamis

Determinan
(mekanis
dan
naratif)

Personal

Kendali
Sistem

Eksplisit

Spider
Man:
Unlimited

Dinamis

Determinan
(mekanis)
Indeterminan
(naratif)

Transien
(naratif)
Intransien
(mekanis)
Intransien
(mekanis
dan
naratif)

Fungsi
Pengguna
Konfiguratif

Personal

Kendali
Sistem

Eksplisit

Konfiguratif

Terdapat dua perbedaan utama pada dua game di atas yaitu variabel
determinabilitas dan transiensi. Pada elemen mekanis dan naratif Buff Knight
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determinabilitasnya cenderung bersifat determinan karena hasil respon pemain
dapat diketahui. Hasil respon tersebut berkutat pada narasi yang ending-nya sudah
jelas yaitu terselamatkannya putri dari Red Dragon dan pada mekanisme
bermainnya yang berporos pada pembantaian monster dan pemerolehan item
suportif. Sementara itu keberadaan in-game purchase atau downloadable content
(DLC) yang memberikan beragam Spider Man jenis baru membuat sisi naratif
game ini cenderung indeterminan karena terdapat bonus DLC yang secara
determinan diketahui pemain dan terdapat yang tidak. Perbedaan pada variabel
determinabilitas ini mengindikasikan bahwa fungsi pengguna konfiguratif
keduanya sedikit berbeda. Konfigurasi yang dilakukan oleh pemain Buff Knight
cenderung konfigurasi yang tidak memberikan dampak naratif dan hanya
membantu pemain dalam menyelesaikan game-nya. Sementara itu konfigurasi
pada Spider Man: Unlimited selain membantu pemain secara mekanis juga
memperluas cakupan narasi Spider Man. Perluasan cakupan narasi ini diperlukan
karena game ini adalah game adaptasi dari kisah komik sehingga diperlukan ruang
lebih untuk mengakomodir kisah komik tersebut.
Perbedaan kedua terletak pada variabel transiensi. Buff Knight cenderung
didominasi oleh transiensi yang bersifat transien pada elemen naratifnya atau
sementara sedangkan Spider Man: Unlimited cenderung didominasi oleh
transiensi yang intransien atau berdasarkan pada respon pemain. Perbedaan ini
mengindikasikan bahwa gameplay menjadi fokus Buff Knight bukan pada cerita
game-nya. Kondisi ini terkait dengan variabel determinabilitas pada elemen
naratifnya yang bersifat determinan atau sudah dapat ditentukan akhir cerita dari
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game-nya. Sementara itu Spider Man: Unlimited cenderung didominasi oleh
transiensi yang bersifat intransien baik pada elemen naratif ataupun mekanis
sehinggga mengindikasikan bahwa game ini secara seimbang dan proporsional
mengintegrasikan elemen naratif dan mekanis pada game-nya.
Contoh di atas menandakan bahwa media tekstual berupa game, meskipun
bergenre sama, mempunyai variabel tekstonomi yang berbeda. Berangkat dari
penjabaran ini, dapat diperoleh pemahaman bahwa memperlakukan sebuah
produk tekstual sebagai media tekstual memungkinkan diterapkannya variabel
tekstonomi untuk menganalisis fitur-fitur yang dipunyai oleh media tekstual
tersebut. Aarseth (1997) memberikan contoh ragam media tekstual mulai dari
yang paling kuno yaitu kitab I’Tsing sampai pada video games dapat dianalisis
dengan menggunakan tujuh variabel ini. Ragam contoh yang digunakan oleh
Aarseth ini mengimplikasikan bahwa media tekstual dapat mengambil bentuk
yang beragam dan cenderung bersifat diegetis karena meminta pengguna untuk
melakukan sebuah tindakan tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan
tertentu. Konsepsi ini selaras dengan esensi dari sebuah model.
3. Variabel Tekstonomi dan Model Sebagai Sebuah Literatur
Ergodik
Sebuah model, berdasarkan salah satu filsafat yang melatarbelakanginya
yaitu teori model (Tarski, 1954), pada esensinya mencari tahu hubungan antara
bahasa formal dan interpretasinya. Tujuan esensial ini menurut Hodges (dalam
Craig, 1998) tidak hanya berlaku pada studi matematika yang mendasari
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munculnya filsafat ini, namun juga dapat diaplikasikan pada studi humaniora
seperti bahasa. Lloyd (dalam Craig, 1998) lebih lanjut mengetengahkan sebuah
pendapat bahwa sebuah model adalah sebuah struktur, yang terdiri dari
seperangkat objek, yang merepresentasikan sebuah teori yang diungkapkan
melalui seperangkat kalimat. Pendapat ini mengindikasikan terdapatnya tiga unsur
pembentuk model yaitu struktur, teori yang direpresentasikan, dan artikulasi
kebahasaan sebagai pengejawantahan modelnya. Ketiga unsur ini selaras dengan
ciri media tekstual dalam konteks tekstonomi yang oleh Aarseth (1997) disebut
dengan literatur ergodik.
Literatur ergodik berasal dari kata ergon, yang berarti cara menempuh, dan
hodos, yang berarti jalan (1997; Eskelinen, 2012). Makna ini mengindikasikan
terdapatnya sebuah struktur yang harus dipatuhi oleh pengguna agar dapat
mengakses literatur yang disebut dengan ergodik tersebut. Struktur ini merujuk
kepada variabel tekstonomi yang mencirikan sebuah teks dengan media
tekstualnya dari teks dan media tekstual yang lain. Dalam kaitannya dengan
filosofi model seperti yang diutarakan oleh Hodges dan Llyod, sebuah model pada
dasarnya didesain dalam struktur format tertentu dengan aksesibilitas tertentu.
Struktur dan aksesibilitas ini didesain berdasarkan teori tertentu dan
diartikulasikan secara kebahasaan untuk aspek onomastik berupa nama, tujuan,
prosedur, dan kelebihan dan kelemahan. Terkait dengan esensi model sebagai
sebuah literatur ergodik, struktur sebuah model pada esensinya membutuhkan
sebuah struktur atau hodos yang harus diakses dengan cara tempuh atau ergon
tertentu. Sebagai contoh model penilaian kualitas pelokalan LISA dan SAE.
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Keduanya didesain berdasarkan teori tripartit metric yang menekankan pada
pencarian kesalahan dan penilaian kuantitatif yang diartikulasikan secara kualitatif
dalam format predikat. Format tripartit metric ini adalah hodos sedangkan
pencarian kesalahan dan penilaian kuantitatif untuk dipredikasi secara kualitatif
adalah ergon. Keberadaan ergon dan hodos pada kedua model penilaian kualitas
pelokalan ini mengindikasikan bahwa kedua model ini dapat dianalisis dengan
mengaplikasikan variabel tekstonomi karena kedua model ini pada dasarnya
mempunyai fokus pada statusnya yang senafas dengan media tekstual. Jika kedua
model ini dianalisis dengan menggunakan variabel tekstonomi, hasilnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.8 Penerapan Variabel Tekstonomi untuk Analisis Model
Model

Dinamisitas

LISA

Statis

SAE

Statis

Determina
bilitas
Deter
minan
Deter
minan

Transiensi

Perspektif

Akses

Tautan

Transien

NonPersonal
NonPersonal

Kendali
Sistem
Kendali
Sistem

Kondisional

User
Function
Eksploratif

Kondisional

Eksploratif

Transien

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, LISA dan SAE mempunyai
kategorisasi variabel tekstonomi yang sama. Kondisi ini menandakan bahwa teori
yang melatarbelakangi desain keduanya diejawantahkan dalam ergon dan hodos
yang sama. Namun jika melihat latar belakang desain kedua model ditemukan
sebuah pembeda. LISA yang didesain oleh Localization Industry Software
Association didesain untuk penilaian kualitas pelokalan software sedangkan SAE
yang didesain oleh Society of Automotive Engineers awal mulanya digunakan
untuk penilaian kualitas pelokalan berbasis otomotif. Walaupun pada awalnya
digunakan untuk tujuan yang berbeda, ergon dan hodos keduanya dapat
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diaplikasikan untuk penilaian kualitas pelokalan video games. Pengaplikasian
untuk penilaian video games ini dimungkinkan karena video games, seperti yang
sudah dicontohkan dari Buff Knight dan Spider Man: Unlimited di atas,
menunjukkan keselarasan berupa kemampuan diterapkannya variabel tekstonomi
untuk menganalisis dan mengetahui fitur yang dimiliki oleh video games tersebut.
Keselarasan antara media tekstual yang berbeda namun mempunyai
kemampuan untuk diterapkan variabel tekstonomi inilah yang diimplikasikan oleh
Aarseth (1997) pada saat membandingkan beragam media tekstual dengan media
tekstual berbasis video games. Berangkat dari kemampuan variabel tekstonomi
dalam menganalisis dan mengungkapkan fitur-fitur yang dipunyai oleh embrio,
prototipe, dan model penilaian kualitas pelokalan inilah, dalam penelitian ini
tekstonomi diperkenalkan sebagai alat pengungkap fitur-fitur sebuah embrio,
prototipe, dan model penilaian kualitas pelokalan.
E. Kerangka Berpikir
Identitas bermain atau ludifikasi adalah bagian signifikan dari sebuah
permainan termasuk video games karena identitas ini, menurut Deen, Schouten,
dan Bekker (2015), menjadi fokus negosiasi, interaksi, ko-kreasi, dan bermain
dalam desain video games dengan informasi sebagai perantaranya. Informasi yang
menjadi perantara di atas mempunyai kekhususan dalam penyajiannya yaitu
bahwa setiap informasi di dalam video games bersifat mekanis atau ludologis
(Frasca, 1999; 2007) dan naratif atau naratologis (Simons, 2007). Contohnya
adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.25 Pesan mekanis dan naratif

Kata lifesaver tidak hanya mengandung makna penyelamat hidup yang merujuk
kepada diri Spider-Man tetapi juga mengandung makna mekanis dan naratif. Kata
lifesaver dapat berarti cincin penyelamat dan kebal peluru. Makna yang pertama
terkait secara mekanis dengan stage yang akan dihadapi Spiderman setelah
bertemu dengan Black Cat yaitu stage yang dipenuhi dengan banyak cincin, yang
harus diterobos dengan sempurna oleh Spiderman untuk mendapatkan
kemampuan combo counter yang menjadi semakin kuat setiap kali berhasil
menerobos cincin tersebut. Untuk memanfaatkannya, pemain secara implisit
disarankan

untuk

mengkonfigurasikan

Spidermannya

dengan

mengganti

Spiderman yang dipunyai dengan Spiderman yang mampu memberikan bonus
ring combo seperti Spiderman (Surveillance Suit), Agony, Dormammuverse
Spiderman, Spider-Cowboy, atau Fear Itself Spiderman. Dengan menggunakan
salah satu Spiderman tersebut, misi mengalahkan lima Goblin menjadi lebih
efisien. Makna kedua terkait dengan keberadaan Spiderman yang mengenakan
Bulletproof Armor yang memungkinkan pemain memperoleh +1 kombo serangan
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yang memungkinkan timbulnya dampak kerusakan yang lebih besar pada lawan
ketika lawan terkena serangan Spiderman yang mengenakan armor ini.
Dalam konteks pelokalan, pesan mekanis dan naratif di atas mempunyai
kemungkinan untuk mengalami pergeseran. Bergesernya pesan mekanis dan
naratif tersebut berkontribusi pada pergeseran elemen game yang disebut dengan
luden (Purnomo, Nababan, Santosa, dan Kristina, 2016), struktur pembentuk aset
game. Contoh di atas menunjukkan bahwa kombinasi antara struktur mekanisnaratif enigmatic, simbiosis diegetis hegemonis, dan preferensi mekanis
konfiguratif ini memunculkan luden Representative, yang menjadi penciri game
bergenre Tower Defense yang menekankan pada penguatan pertahanan markas
pemain agar tidak jatuh ke tangan musuh. Luden ini mengalami pergeseran ketika
aset post battle dialogue di atas dilokalkan ke dalam bahasa Indonesia. Luden ini
bergeser menjadi Definitive, penciri game Casual. Pergeseran ini menunjukkan
bahwa pelokalan berkontribusi terhadap pergeseran luden seperti pada kasus ini
karena versi bahasa Indonesianya tidak mampu menyampaikan pesan mekanis
berupa cincin yang harus diambil oleh pemain dan pesan mekanis naratif dari
kostum Spider-Man Bulletproof.
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Gambar 2.26 Versi bahasa Indonesia dari kasus lifesaver

Contoh di atas mengimplikasikan bahwa pergeseran luden yang muncul
dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelokalannya.
Dengan bergesernya luden, identitas bermain sedikit banyak mengalami
perubahan pada game sasarannya. Embrio, prototipe, dan model penilaian kualitas
video game sebelumnya, seperti yang sudah dibahas pada Bab I, menunjukkan
ketiadaan identitas bermain sebagai fokus dan dasar analisis kualitas penilaian
video games. Ketiadaan identitas bermain ini bukan berarti bahwa studi-studi
sebelumnya tersebut tidak memperhatikan identitas bermain sebagai salah satu
aspek atau parameter dalam menilai kualitas penilaian sebuah video game namun
cenderung terpilahnya studi pelokalan game dari studi game. O’Hagan dan
Chandler (2016) melalui wawancara dengan Stephanie O’Malley Deming
menekankan pentingnya kedua studi ini diintegrasikan guna memperkuat industri
game dengan industri derivatifnya antara lain pelokalan dan penilaian kualitas
pelokalan.
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Ludifikasi, yang mempunyai akar filosofi yang sama dengan studi
pelokalan game dan studi game yaitu homo ludens, manusia sebagai makhluk
bermain (Huizinga, 1949), mampu menjembatani integrasi kedua studi ini
sehingga desain model penilaian kualitas pelokalan yang didasarkan pada
ludifikasi dipandang selaras dengan akar kedua studi tersebut. Guna memberikan
gambaran yang komprehensif terhadap keterkaitan antara ludifikasi dengan studi
pelokalan game dan studi game dengan homo ludens sebagai akar filosofisnya,
berikut disajikan ilustrasinya:

Homo Ludens
(Huizinga, 1949)

Phratriai
(pemain)

Pretium
(tujuan)

Methetic
(peraturan partisipasi)

Pola dan Preferensi dalam
Linguistik Ludik
(Crystal, 1996, 1998, 2001, 2008)

Ludifikasi Budaya
(Frissen, Lemmes, de Lange, de Mul, and
Raessens, 2015)
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Manusia sebagai makhluk bermain (homo ludens) beraktifitas dengan
mendasarkan tindakannya pada pertimbangan sebuah permainan, yang terdiri dari
pemain, tujuan, dan peraturan partisipasi, sehingga ketika dijumpai sebuah
aktifitas yang mempunyai elemen tersebut, sisi manusia sebagai makhluk bermain
akan terlihat (dimodifikasi dari Huizinga, 1949). Di saat aktifitasnya tergolong
sebagai sebuah permainan, homo ludens mengartikulasikan ketiga elemen tersebut
dengan bahasa yang selaras dengan ruh permainan yaitu linguistik ludik. Oleh
karena itu, video games sebagai contohnya, disusun melalui penggunaan bahasa
yang mempunyai ciri khusus yang mampu menjembatani phratriai, pretium, dan
methetic. Untuk menjembatani ini, bahasa yang digunakan di dalam video games
mempunyai pola dan preferensi tertentu yang memungkinkan pemainnya
memahami pola bermain game-nya dan sekaligus memberikan preferensi untuk
berinteraksi guna memperoleh tujuan bermain yang diharapkan. Sebagai contoh
Spider-Man Unlimited. Game ini bergenre Endless Runner yang dipadupadankan
dengan genre role playing game. Karena memadupadankan Role Playing Game,
pola penyajian bahasa pada game-nya harus mengadopsi elemen mekanis dan
naratif yang menjadi penciri utama Role Playing Game. Kasus lifesaver di atas
adalah contoh pola bahasa yang diadopsi dari Role Playing Game. Dengan
menyajikan pola penyajian bahasanya seperti pada Role Playing Game
mengindikasikan bahwa preferensi yang akan disajikan pada pemain adalah
bahwa mereka harus memainkan game-nya tidak hanya seperti memainkan
Endless Runner lainnya tetapi juga seperti memainkan Role Playing Game. Oleh
karena itu, pemain dihadapkan pada preferensi (a) untuk mengkombinasikan cara
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bermain seperti bermain Role Playing Game dengan Endless Runner untuk
mendapatkan hasil yang maksimal atau (b) untuk memainkannya sebagai Endless
Runner atau Role Playing Game saja.
Keberadaan kombinasi antara Endless Runner dan Role Playing Game
seperti yang ditemukan pada game Spider-Man Unlimited di atas menandakan
bahwa desainer game-nya meludifikasi Spider-Man Unlimited untuk beridentitas
hibrida antara Endless Runner dan Role Playing Game. Dalam kaitannya dengan
pelokalan, ketika game ini dilokalkan, terdapat kemungkinan bahwa identitas ini
bergeser. Yang dimaksud dengan bergeser adalah bergesernya luden, struktur
pembentuk aset sebuah game, yang menjadi penyusun identitas bermain sebuah
game.
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