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BAB II  

TELAAH LITERATUR 

2.1. Foklor 

KBBI mendefinisikan foklor (folk·lor) sebagai adat istiadat yang diwariskan secara 

turun temurun tetapi tidak dibukukan, KBBI mengelompokkan foklor sebagai cerita 

lisan, diwariskan tanpa ditulis dari mulut ke mulut. Menurut Suwardi Endraswara 

(2009), foklor sulit diartikan secara harafiah. Secara umum  foklor memanglah  

cerita lisan. Lisan merupakan ciri dari foklor. Namun pada perkembangannya 

foklor tidak hanya berupa cerita. Ada foklor setengah lisan, ada foklor bebentuk 

fisik seperti lukisan, rumah, keris dan berbagai peninggalan lain. 

  Dundes, fokloris Amerika (1965), mengatakan bahwa foklor berasal dari 

kata folk dan lore. Folk yang merujuk kepada populasi, kelompok, subjek (jamak), 

dan bisa juga berarti kolektif, namun Dundes tidak menjelaskan lebih jauh 

mengenai lore. Suwardi memandang lore sebagai tradisi dari folk. Dari pendapat 

ini Suwardi membuka kemungkinan apapun peninggalan tradisi dari suatu populasi, 

maka dapat disebut foklor. 

  Secara singkat Suwardi menyimpulkan bahwa Foklor adalah “karya agung 

masa lalu, baik lisan maupun tulisan yang amat berharga bagi generasi mendatang.” 

Melihat dari kesimpulan Suwardi, maka cerita lisan termasuk bagian dari folklor. 
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2.2. Cerita Rakyat dan Foklor 

Cerita rakyat merupakan salah satu pembagian dari foklor, tepatnya foklor lisan. 

Endraswara menggunakan teori Brundvand untuk membagi foklor. 

 

Dundes(1965) mendaftar hal - hal yang termasuk ke dalam kategori foklor 

lisan adalah: mite(myths), legenda (legend), dongeng (folktales), lelucon (jokes), 

peribahasa (proverbs), teka - teki (riddles), nyanyian doa (chants), jimat ata guna - 

guna (charms), doa seperti doa sebelum makan (blessings), hinaan (insults), 

jawaban dengan kata - kata (retorts), celaan atau ejekan (taunts), godaan (teases), 

minum untuk keselamatan (toasts), serangkaian kata atau kalimat yang sulit 

diucapkan (tounge twisters), salam (greetings), dan ungkapan berpisah (leavetaking 

formulas). 

2.3. Foklor dan Anak 

May Hill Arbuthnot (1964:17) mengatakan bahwa,  cerita anak dapat memperluas 

cakrawala, memperdalam pengetahuan, dan mengembangkan wawasan sosial. 

Target tugas akhir ini adalah anak berumur delapan hingga dua belas tahun, atau 

sekitar kelas tiga hingga enam SD. Suwardi mengatakan bahwa anak - anak lebih 

foklor

lisan

adat 
kebiasaan

material

Bagan 2.1 Bagan Pembagian Foklor menurut Brundvand. 
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mudah menerima foklor. Menurutnya anak - anak memiliki kemampuan mengingat 

dan mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai menurut buku 

Memahami Perkembangan Anak Carolyn Meggit (2012) yang mengatkan bahwa 

pada masa umur delapan hingga dua belas tahun berada pada masa daya ingat yang 

baik. Kategori anak menurut buku tersebut adalah umur lima hingga enam belas 

tahun. Namun kemampuan membaca dengan baik mulai dimiliki anak pada saat 

menginjak umur tujuh tahun. 

Dikemukakan oleh Innis (1967:67) bahwa foklor untuk anak- anak bertujuan 

untuk : 

1. Menghibur anak - anak. 

2. Menginformasikan kepada anak mengenai fenomena fisik, objek - objek, 

cuaca, dunia binatang, siang dan malam, musim, hukum - hukum fisik, dan 

khayalan. 

3. Memberi tuntunan tentang tingkah laku. 

2.3.1.  Genre Foklor  

Dalam buku Psychology And Folk-Lore, Marret(1920) menjelaskan mengenai 

genre - genre foklor yang biasanya ada dalam cerita anak - anak. Ia menjelaskan 

bahwa foklor anak harus ada hubungannya dengan edukasi anak. Genre - genre 

yang ada di dalam foklor akan berbeda sesuai dengan golongan usianya, walaupun 

beberapa genre tetap sama. Berikut merupakan genre - genre yang lazim sebagai 

foklor anak - anak; 
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1. Adventure (Petualangan) 

2. Comedy ( Kisah lucu) 

3. Origin (Asal – usul) 

4. Friendship (persahabatan) 

5. Life story (kisah hidup) 

6. Romance (kisah cinta) 

7. Supranatural and Magic ( Supernatural dan sihir) 

8. Horror 

2.4. Perkembangan Anak Usia  Delapan (8) – Dua Belas (12) Tahun 

Pada usia delapan hingga dua belas tahun, kebanyakan anak- anak telah berada di 

kelas tiga hingga enam SD. Kebanyakan anak - anak pada usia ini sudah mampu 

membaca dengan baik (Meggit,2012:161-180). Berikut  perkembangan anak pada 

usia tersebut. 

2.4.1. Perkembangan Fisik 

Pada anak umur delapan hingga dua belas tahun, rata - rata akan bertambah tinggi 

sekitar lima hingga tujuh setengah sentimeter setiap tahunnya (hlm. 161). Biasanya 

anak - anak akan mengalami rasa sakit pada lengan dan kaki. Rasa sakit muncul 

pada malam hari, dan ini disebabkan oleh pertumbuhan tulang yang lebih cepat 

dibanding otot dan urat. Hal ini normal dan tidak berbahaya. 
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1. Keterampilan motorik kotor 

Umumnya anak lelaki lebih mengembangkan kemampuan motorik kotor dibanding 

anak perempuan, kecuali untuk menyeimbangkan diri serta bergerak (lompat tali 

dan meloncat). 

Kategori 8- 9 tahun: 

a. Mampu mengendari sepeda dengan baik. 

b. Koordinasi dan kekuatan tubuh meningkat. 

c. Meningkatnya fleksibilitas, kontrol, keseimbangan dan kelincahan. 

d. Banyak bergerak. 

Kategori 10- 12 tahun: 

a. Mengalami kematangan fisik, biasanya perempuan lebih dahulu. 

b. Proporsi tubuh mulai berkembang mengikuti orang dewasa. 

2. Keterampilan motorik bersih 

a. Mampu mengontrol otot - otot kecil dengan baik. 

b. Mengembangkan keterampilan menulis dan menggambar. 

c. Dapat menggambar orang dengan lebih detail. 

d. Mahir memainkan permaninan dengan koordinasi tangan mata rumit 

seperti komputer dan video game. 

e. Gaya tulisan cenderung tetap. 

2.4.2. Perkembangan Kognitif 

Anak mulai mampu berpikir logis dan terorganisir dan fleksibel. Mereka memiliki 

kemampuan mengingat yang baik (Hlm. 163). 
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1. Kategori 8- 9 tahun: 

a. Kemampuan konsentrasi meningkat. 

b. Mulai mampu berencana dan mengevaluasi tindakan. 

c. Kemampuan nalar meningkat. 

d. Mampu menyalurkan ide - ide abstrak. 

e. Menikmati tipe aktivitas yang berbeda sepert menggunakan komputer, 

mengumpulkan koleksi, dan ikut suatu klub. 

f. Menikmati kegiatan manual handicraft (keterampilan tangan). 

2. Kategori 10- 12 tahun: 

a. Mengembangkan nalar spasial, kemampuan memahami ruang dan jarak. 

b. Memahami motif dan tindakan orang lain. 

c. Mampu berkonsentrasi lebih lama dalam mengerjakan sesuatu 

d. Ada rasa penasaran terhadap alkohol dan rokok. 

e. Mengembangkan bakat - bakat tertentu. 

2.4.3. Perkembangan komunikasi dan bahasa (Hlm. 165) 

1. Kategori 8- 9 tahun: 

b. Memahami dan menggunakan kalimat - kalimat rumit. 

c. Suka membuat cerita dan berlelucon. 

d. Mampu menggunakan buku referensi. 

2. Kategori 10- 12 tahun: 

a. Mampu menulis essay panjang. 

b. Mampu menulis cerita yang menunjukkan imajinasi, kemampuan tata 

bahasa meningkat. 
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2.4.4. Perkembangan personal, emosional dan sosial (hlm.166) 

1. Kategori 8- 9 tahun: 

a. Mudah patah semangat. 

b. Bangga terhadap kompetensi diri sendiri. 

c. Mengidentifikasikan aktifitas ke karakter maskulin atau feminim. 

d. Argumemntatif. 

e. Mulai mampu mengatur emosi. 

f. Mulai melihat hal dari sudut pandang anak lain. 

g. Suka bermain dan menciptakan permainan. 

h. Mulai mampu bekerjasama, suka diberi tanggung jawab. 

i. Terikat pada figur orang tua. 

j. Lebih suka berteman dengan jenis kelamin sama. 

2. Kategori 10- 12 tahun: 

a. Mampu mengekspresikan diri dan menahan emosi. 

b. Mengalami perubahan emosi yang drastis karena pubertas. 

c. Sensitif akan kritikan. 

d. Suka menghabiskan waktu bersama teman - temannya. 

e. Mudah dipengaruhi teman sebayanya. 

 

 

2.4.5. Perkembangan moral dan spiritual (Hlm. 167). 

1. Kategori 8- 9 tahun: 
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a. Masih berpikir bahwa peraturan itu permanen karena dibuat orang 

dewasa. 

b. Mampu membedakan mana yang benar dan salah. 

2. Kategori 10- 12 tahun: 

a. Mulai mempelajari tanggung jawab atas tindakan sendiri. 

b. Memahami peraturan dapat dirubah dengan negoisasi. 

c. Mengalami konflik nilai yang diajarkan orang tua dengan yang dipegang 

oleh teman. 

2.4.6. Cara meningkatkan perkembangan anak (Hlm. 167). 

1. Fisik:  

a. Mendorong anak melakukan aktifitas gerak dan olahraga. 

b. Meluangkan waktu untuk aktifitas sehari - hari. 

c. Tidur cukup dan makan sehat. 

2. Kognitif:  

a. Mendorong anak untuk mencari tahu untuk mencari jawaban 

pertanyaannya sendiri. 

b. Sediakan akses komputer dan bacaan yang bermutu untuk anak. 

c. Sediakan tempat nyaman dan praktis untuk mengerjakan tugas sekolah. 

d. Dorong anak untuk mampu mengambil keputusan dan memecahkan 

masalah sendiri. 

 

3. Komunikasi dan bahasa: 

a. Ajak anak untuk berbicara tentang perasaannya. 

Perancangan Komik Digital..., Elyfas Frodicia Mayagi T., FSD UMN, 2013



 

 

18 

 

b. Tunjukan ketertarikan pada cerita mereka. 

c. Dorong untuk membina hubungan yang baik dengan orang dalam 

kehidupan sosialnya. 

d. Tingkatkan kemandirian dan independensi dengan situasi yang 

mengharuskan mengambil keputusan. 

4. Personal, Sosial, dan Emosional: 

a. Menjaga hubungan yang hangat dan terbuka dengan anak. 

b. Luangkan waktu bersama sebagai keluarga, seperti makan bersama, 

rekreasi. 

c. Berikan tanggung jawab, dan dukung tugas - tugas sekolahnya. 

d. Tetapkan batasan perilkau anak mengenai hal baik dan buruk. 

2.5. Komik 

Masyarakat Indonesia mengenal komik kebanyakan dalam bentuk buku. Scott 

McColud mengatakan komik adalah gambar serta lambang – lambang yang 

terjukstaposisi, disusun dalam urutan tertentu (1993:9). Dalam definisinya ini ia 

mangatakan bahwa gambar dalam komik harus berjajar, selaras dan dalam urutan 

yang ditentukan. Scott McCloud telah menutup kemungkinan adanya pengartian 

yang menganggap huruf juga sebagai gambar. 

Robin Varnum (2001: 76) menentang definisi ini karena menurutnya ada jenis 

comik yang tidak harus menggunakan gambar berurutan yakni gag comic. Dalam 

bukunya Varnum menyatakan bahwa komik itu berisi gambar naratif yang 

membantu memberikan arti dalam gambar atau gambar membantu 
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mengembangkan arti sebuah tulisan. Hal ini menjadikan beberapa benda non- 

komik masuk ke dalam definisi ini. Varnum juga menambahkan meskipun definisi 

miliknya dapat menyebar atau tidak, definisi miliknya sudah menetapkan beberapa 

batasan benda artistik yang bisa disebut komik. 

Bagi Robert C. Harvey (1996: 3) mengatakan bahwa dalam bahasa sederhana 

komik adalah cerita naratif yang diceritakan dengan gambar berseri dengan dialog 

yang dibubuhkan kedalam gambar dengan balon kata. Menurutnya lagi komik 

adalah bentuk hyvbrid gambar dan bentuk membuatnya dapat menyampaikan hal 

secara baru. Pendapat Harvey serupa dcengan McCloud dengan mengungkapkan 

komik adalah gambar berseri. 

Dari 3 pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa komik adalah gambar yang 

dijajarkan secara berurutan dan bercerita, dapat menggunakan balon kata maupun 

tidak (tergantung jenis komiknya). Dalam hal ini komik lebih efektif karena 

merupakan gabungan gambar dan tulisan. 

Dalam komik pesan dikonversikan dari ide-tangan-gambar berurutan- mata- 

audiens. Pada akhir bukunya McCloud juga mengatakan bahwa komik memberikan 

jangkauan dan fleksibilitas ke semua potensi yang dimiliki dari film (gambar dan 

suasana) dan lukisan (ilustrasi) ditambah keintiman dengan kata tertulis. Hal ini 

tidak didapatkan dalam film atau animasi dan buku cerita bergambar. 

2.6. Elemen Komik 

Dwi Koendoro mengungkapkan ada 4 elemen dalam komik yakni ada sosok 

gambar, teks, balon kata, dan frame (bingkai) atau panel (2007: 31-40). Bagi 
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Kendoro, masih ada kemungkinan penambahan elemen lain, namun semua kembali 

kepada kreativitas pembuat. Scott McCloud memaparkan lebih dalam 

Understanding Comic(1993) mengenai unsur komik yakni alur cerita, karakter, 

balon kata, frame atau panel, serta latar belakang. Dari 2 pendapat ahli, maka 

penulis menyimpulkan elemen komik adalah; 

1. Gambar 

Gambar mampu memberi pesan tanpa perlu kata. Menurut Koendoro, hasil 

ilustrasi dan gambar bergantung pada kreatifitas si penulis. 

 

 

 

Koendoro mencontohkan bahwa komik dapat bercerita hanya dengan 

gambar yang tepat. Komikus harus mampu menentukan gestur, gerakan dan 

gambar yang tepat untuk diletakan ke dalam panel. 

2. Karakter 

Karakter merupakan bagian penting dalam penting. Dengan karakter yang 

kuat pembaca dapat merasa masuk ke dalam dunia sang karakter. Scott 

McCloud(2006:63) mengatakan bahwa karakter dapat membuat gambar dan cerita 

lebih hidup. Untuk memenuhi hal tersebut, ada 3 kualitas yang harus dimiliki 

karakter: 

Gambar 2.1 Komik tanpa kata 
(sumber:Bogdog Bali Cartoon Magazine no 6 vol. 03 – John) 
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a. Kehidupan pribadi (Inner life). 

Berisi sejarah unik tentang kehidupan tokoh. Dengan memberikan perspektif 

karakter, kita dapat memprediksi perilaku dan mendalami kehidupan karakter. 

b. Pembeda visual (Visual distinction). 

Hal visual yang membedakan dan mudah diingat dari suatu karakter, berupa wajah 

dan pakaian. Penting untuk membuat pembaca sadar akan tiap karakter. Terlalu 

banyak karakter yang tidak memiliki pembeda visual akan menyebabkan komik 

terasa datar. Perbedaan dapat dilakukan melalui perbedaan fisik dan kostum. 

c. Sifat ekspresi (Expressive traits). 

Sifat ekspresi karakter akan menentukan gerak tubuh, ekspresi muka, cara 

berbicara, dan beberapa hal personal karakter. Pada tahap ini perlu melakukan 

mapping ekspresi karakter. 

5. Teks 

Teks digunakan dalam dialog, monolog, narasi, dan efeks suara. Biasanya teks ini 

ditampilkan dengan dua bentuk, bentuk umum, teks dan gambar ditampilkan dalam 

satu blok , dan teks yang tidak dalam satu blok dengan gambar. 

 

 

 

Perancangan Komik Digital..., Elyfas Frodicia Mayagi T., FSD UMN, 2013



 

 

22 

 

 

 

 

Teks juga diperlukan untuk menterjemahkan bahasa yang tidak dikenal 

umum. Hanya saja, penggunaan teks ganda (tulisan asli dan terjemahan) memakan 

banyak tempat. Koendoro menganjurkan teks ganda hanya digunakan sebagai 

gimmick, memperjelas hal yang sukar ditampilkan gambar, dan menambah nilai 

komedi. Koendoro melarang penggunaan teks untuk menyuratkan langsung semua 

isi yang ada digambar karena tidak efektif. 

Teks dapat digunakan sebagai efek suara. Steve Whitaker menyebutnya 

sound effect melalui Koendoro. Teks sebagai efek suara digunakan untuk 

menggambarkan ssuara yang munkin muncul dalam berbagai situasi. 

Gambar 2.2 Teks dan gambar dalam satu  frame 

(Sumber: Yuk, Bikin Komik! – Dwi Koendoro) 

 

Gambar 2.3 Teks dan gambar berbeda  frame 
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6. Frame (panel) 

Elemen keempat dalam komik adalah frame atau panel. Frame merupakan tempat 

peradeganan dalam komik. Scott McCloud membahas lebih jauh mengenai frame 

dalam buku Making Comic. Menurutnya, pemilihan frame sangat penting dalam 

membuat  komik. Pemilihan frame yang tepat seperti menentukan sudut pandang 

dalam film. Hal ini akan berhubungan dengan kejelasan dalam berkomik. Bentuk 

frame pada masa modern ini semakin bervariasi dan juga memberikan efek - efek 

terentu bagi pembaca. Bagi Koendoro frame dapat mempengaruhi intensitas adegan 

di dalamnya. 

7. Balon Kata 

Balon kata merupakan tempat menaruh teks dan narasi. Penting untuk merancang 

penempatan balon kata karena merupakan bagian dari ilustrasi, sehingga harus 

ditampilkan serapi mungkin. Toni Masdiono (via Koendoro) memberikan contoh 

penggunaan balon kata, penggunaan yang tepat dapat menunjang emosi dan 

ekspresi karakter. 

Gambar 2.4 Suara sebagai efek melalui teks 
(Sumber: Understanding Comic – Scott McCloud) 
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8. Background (Latar Belakang) 

Background atau Latar Belakang, merupakan bagian untuk membantu 

menggambarkan emosi. McCloud (2008) mengatakan, background yang baik 

bertindak sebagai tempat lingkungan tiggal karakter, tempat karakter berkembang 

dan bukan sekedar diletakkan. 

2.7. Tujuan utama Berkomik 

Ada dua pencapaian utama dalam comic menurut Scott McCloud dalam Making 

Comic, komik harus membuat pembaca mengerti (understanding), dan komik harus 

membuat pembaca peduli terhadap konten (care). Untuk mencapai pencapaian 

pertama dibutuhkan kejelasan (clarity). Untuk pencapaian kedua adalah membujuk 

pembaca untuk tetap di sana dengan intensitas (intensity) dan cerita (storytelling). 

2.7.1. Kejelasan dalam berkomik. 

Gambar 2.5 Suara sebagai efek. 
(Sumber: Jurus Membuat komik – Toni Masdiono) 
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Untuk mencapai kejelasan dalam berkomik ada lima aspek yang perlu 

diperhatikan(Hlm. 8);  

1. Pemilihan Momen: 

Komik harus mampu menghubungkan titik- titik cerita untuk menunjukkan bagian 

yang penting dan menghilangkan yang tidak penting. Hal ini dapat dicapai dengan 

menggunakan 6 jenis transisi: 

a. Momen ke momen: menggambarkan satu aksi dengan gerakan beruntun. 

b. Aksi ke aksi: menggambarkan gerak gerik satu subyek dalam runtutan 

aksi. 

c. Subyek ke subyek: Pergerakan antar subyek dalam satu scene. 

 

 

 

 

                   
Gambar 2.7 Aksi ke aksi 

(Sumber:Understanding Comic- Scott 

McCLoud) 

 

Gambar 2.8 Subyek ke subyek 
(Sumber:Understanding Comic- Scott 

McCLoud) 

Gambar 2.6 Momen ke momen 

(Sumber:Understanding Comic- Scott McCLoud) 
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d. Kejadian ke kejadian (scene to scene): Transisi antar kejadian 

yang berbeda untuk menceritakan suatu tenggang waktu. 

 

 

 

 

 

 

e. Aspek ke aspek: transisi dari berbagai macam aspek untuk menciptakan 

mood tertentu. 

f. Non sequitur: penggunaan gambar secara acak, dan tidak berhubungan 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.11 Non sequitur 
(Sumber:Understanding Comic- Scott McCLoud) 

 

 

Gambar 2.9 Kejadian ke kejadian 
(Sumber:Understanding Comic- Scott 

McCLoud) 

 

 

Gambar 2.10 Aspek ke aspek 
(Sumber:Understanding Comic- 

Scott McCLoud) 
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2. Pemilihan Panel:  

Menunjukkan kepada pembaca apa yang perlu mereka lihat di dalam panel. Hal ini 

menciptakan rasa tempat dan ruang, posisi, dan fokus. 

a. Ukuran panel dan bentuk panel. 

b. Pemilihan sudut pandang 

1.) Sudut pandang bawah memberi kesan besar bagi objek yang 

dipusatkan. 

2.) Sudut pandang depan bergantung pada jarak benda yang digambar, 

dengan memberikan jarak yang jauh (wide shot) pembaca dapat 

mengetahui lokasi. 

3.) Sudut pandang atas memberi informasi mengenai apa yang ada 

didalam suatu lokasi, serta rasa berada diatas sesuatu atau semua. 

4.) Establishing shot merupakan longshot yang dipakai pada awal scene 

untuk informasi tempat dalam transisi kejadian ke kejadian (scene to 

scene). 

5.) Pengaturan titik tengah memberi kesan penting pada benda yang 

tergambar pada tengah frame. Dapat digunakan untuk menunjukan 

pergerakan, kekosongan, jarak yang akan ditempuh, jarak yang sudah 

ditempuh, dan tujuan perhatian karakter. 

3. Pemilihan gambar 

Dengan memilih gambar yang tepat, gaya apapun akan dapat berkomunikasi 

dengan cepat, jelas dan meyakinkan kepada pembaca. Penting untuk 
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memperhatikan kemiripan, tingkat spesifik gambar, ekspresi, bahasa tubuh, dan 

keadaan natural. 

4. Pemilihan kata 

Pemilihan kata bertujuan untuk menyampaikan secara jelas dan persuasif kepada 

pembaca mengenai ide, suara, dan bunyi yang dikombinasikan dengan gambar 

secara tepat. Kata dapat digunakan untuk memadatkan cerita, merangkum kejadian. 

Dapat juga digunakan sebagai konten utama dalam perbincangan yang berarti. 

5. Pemilihan Alur 

Pemilihan Alur menuntun pembaca untuk melihat berdasarkan urutan panel untuk 

mendapatkan pengalaman membaca yang intuitif. Terlalu banyak borderless image 

dan 4th wall breaking image akan merusak alur membaca. 

 

 

2.7.2. Intensitas dalam cerita. 

Intensitas bersifat subyektif, tertagntung konten dan konteks. Namun intensitas 

dapat dicapai dengan 7 cara (Hlm. 45): 

1. Kedalaman ekstrim yang memberikan rasa kedalaman, jauh, jarak, dan 

kedekatan. 

2. Bentuk dan ukuran frame yang bervariasi. 

3. Gambar yang kontras antara terang dan gelap. 

4. Pose dan ekspresi yang berlebihan. 
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5. Teknik menggambar dengan ahli dan detil (surface apeal). 

6. Breaking the 4th wall, gambar melewati garis batas frame.  

7. Objek gambar diagonal dan miring. 

Intensitas dan kejelasan harusnya berjalan secara seimbang, jika terlalu 

banyak memberi intensitas, maka akan kehilangan rasa intensitas yang menumpuk 

itu sendiri. Beberapa komikus lebih banyak bergantung pada cerita untuk 

mendapatkan atensi pembaca. Ide yang disampaikan, dan rasa dunia yang 

ditawarkan melalui cerita. 

2.8. Multimedia dan Interaktifitas 

Multimedia adalah sebuah media baru. Lon Barfield (2004) mendefinisikan media 

baru (new media) sebagai multimedia yang memiliki kemungkinan komunikasi 

yang dinamis melalui internet. 

Sistem multimedia adalah sistem yang interaktif yang menggunakan lebih 

dari satu medium yang digabungkan. Medianya sangat kaya media dan yang 

tersimpan. Media Interaktif adalah bagian dari dalam multimedia, interaktif media 

memberikan kemungkinan pengguna berinteraksi dengan elemen- elemen media 

yang ada di dalam multimedia. 

Interaction design, adalah desain yang memiliki aspek sistem dan membuat 

pengguna melihat dan berkomunikasi dengannya. 

2.9. New Media dan Interaktifitas 
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Berdasarkan Barfield (2004:41-139), multimedia memiliki elemen- elemen penting 

untuk membuat suatu multimedia menjadi utuh. 

1. Teks: 

Teks merupakan raja dari isi dalam multimedia (Hlm. 41). Meskipun multimedia 

interaktif didominasi dengan visual yang baik, teks lebih dari sekedar teks. Teks 

merupakan langkah menuju ke teknologi multimedia. Teks yang memungkinkan 

input perintah ke komputer. 

Teks sebagai kebutuhan interaksi berfungsi sebagai tombol atau link. Hal hal 

yang harus dipenuhi oleh teks interaktif adalah: 

a. Simple, gunakan kata yang familiar, jangan gunakan jargon. 

b. Short, sebisa mungkin batasi teks ke satu kata 

c. Unambigous, teks harus jelas dan tidak memiliki makna ganda 

d. Paired: Pastikan kata interaktif ini memiliki pasangan, contoh tombol 

next-previous, create-delete, dan jenis lainnya 

 

2. Layout: 

Hal yang harus diperhatikan dalam layout interaktif adalah layout dalam teks dan 

struktur layout multimedia (Hlm. 71). Dalam teks, layout teks jangan terlalu lebar, 

hal ini akan memudahkan pembaca kehilangan arah dimana ia terakhir membaca. 

Perhatikan alignment, alignment yang tepat membantu proses membaca yang halus. 
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Screen positioning adalah teknik layout yang menggunakan skala prioritas 

dalam menempatkan objek. Dalam gaya baca yang dianut Indonesia, Indonesia 

menganut gaya baca barat, dari kiri ke kanan, maka hal yang paling penting akan 

diletakkan di sebelah kiri lalu ke ke kanan. 

3. Ikon: 

Desain Ikon bukan hanya untuk menggambar gambar ilustrasi kecil pengganti kata. 

Ikon dimaksudkan untuk berkomunikasi (Hlm. 90). Keuntungan dari menggunakan 

ikon adalah lebih cepat dibandingkan tulisan, membantu memperjelas teks, dapat 

digunakan secara internasional. Kekurangan dari ikon adalah, memerlukan banyak 

ikon dan banyak gambar, membutuhkan banyak ide dan konsep, mempermudah 

terjadinya desain yang jelek karena keterbatasan ide. 

4. Suara: 

Suara adalah hal yang sering terlupakan dalam dunia multimedia (Hlm. 104). 

Kebanyakan suara yang ada dalam sistem multimedia hanya menarik selama 30 

detik pertama dan selanjutnya terkesan mengganggu dan repetitif. 

Beberapa kelebihan dari suara dibandingkan gambar grafik: 

a. Suara bersifat aktif, gambar pasif. 

b. Grafik dapat ditentukan letaknya secara visual, suara hanya dapat 

diperkirakan letaknya. 

c. Suara bersifat transien (bergerak, transisi) dan grafik bersifat permanen 

Suara dan narasi dalam pembacaan teks memberikan fungsi interaktif, namun 

harus memperhatikan durasi. Narasi berhubungan dengan teks, sebisa mungkin 
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tampilkan teks yang singkat namun informatif, sehingga durasi naratif tidak 

panjang. 

5. Color: 

Efek warna akan memberi kesan khusus dalam layout multimedia (hlm. 121). 

Contohnya adalah warna oranye diatas warna biru akan memberi kesan kedalaman. 

Warna kontras akan memberi kesan mendetail. 

Warna dalam teks harus sangat diperhatikan. Untuk membuat suatu teks dapat 

dibaca, teks tidak mengacu pada warna, namun pada kontras. Warana yang jauh 

lebih muda akan mudah dibaca pada latar gelap. 

Penggunaan warna dalam desain new media adalah sebagai berikut: 

a.  Dekoratif, memberikan keindahan namun tidak mengurangi fungsi dan 

interaktivitas. 

b. Pengukuran, warna dapat digunakan untuk sebagai pengukuran, misalnya 

mengukur tinggi, benda lebih tinggi menggunakan warna lebih muda, hal 

ini disebut kode warna (color coding, color coded). 

c. Pengelompokan, manusia sebagai makhluk visual cenderung melihat 

sesuatu dalam kelompok. Warna dapat menjadi faktor pendukung 

kesamaan pengelompokan. 

d. Highlighting, memberi penekanan pada suatu benda, memberi kesan 

penting. Penggunaan highlight baiknya menggunakan warna terang. 

6. Video dan Animasi: 
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Penggunaan video yang baik adalah untuk mengkomunikasikan hal yang sulit 

disampaikan dengan gambar, foto, dan tulisan (Hlm. 139). Video memberi kesan 

personal dalam menyampaikan pesan. 

Dalam konteks interaksi, video tepat digunakan untuk membuat pengguna 

dapat berinteraksi dengan video tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan link menuju ke suatu video. 

Penggunaan animasi dapat dilakukan untuk menggantikan video. Animasi 

memiliki kelebihan yakni fisika naif. Fisika naif adalah kejadian dimana hukum 

fisika tidak berlaku secara benar. Hal ini memberikan kesan berlebih dan 

menyampaikan pesan abstrak secara langsung. 

2.10. Usabilitas 

Barfield mengemukakan mengenai usabilitas tampilan dari new media.  Barfield 

menjelaskan bahwa usabilitas suatu tampilan adalah cara untuk mengukur 

efektifitas, efisiensi dan kepuasan yang bisa pengguna dapatkan dengan 

menggunakan hubungan antarmuka. Interaksi dan multimedia harus memiliki fokus 

pada usabilitas (2004:9). 

 Chapman (2009:430) menyatakan bahwa usabilitas penting dalam 

pembuatan tanda. Tidak cukup membuat user mengerti tanda tersebut. Untuk 

membuat suatu tanda dan tampilan berhasil, tampilan antar muka harus benar – 

benar jelas masing- masing pembeda dan penandanya. Chapman memberikan 
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contoh penggunaan tanda panah, apabila ia berada di bawah halaman, sudah pasti 

ia menunukkan tombol halaman berikut atau sebelumnya. 

2.11. Pagefold Theory 

Web memiliki kemampuan untuk melakukan scroll.  Pagefold  adalah istilah batas 

bawah web browser dapat menampilkan suatu halaman web.  Dalam buku Above 

the Fold: Understanding the Principle of Succesful Web Site Design, Miller 

menjelaskan bahwa informasi yang penting harus ditampilkan dalam diatas garis 

page fold(2011:63). Semakin diatas semakin baik. Hal ini berhubungan dengan 

penyusunan lay out  dalam web. Pengguna memiliki perhatian yang terbatas, akan 

lebih baik untuk menampilkan seluruh informasi penting berarti diatas fold. Namun 

hal ini tidak menjadi batasan untuk tidak menggunakan fasilitas scroll. 

2.12. Komik Digital dan Multimedia 

Menurut Scott McCloud dalam Reinventing Comic (2008), komik digital 

ditampilkan dengan bentuk informasi. Dalam hal ini, McCLoud mengatakan bahwa 

komik yang ditampilkan dengan web dan online sudah merupakan bentuk komik 

digital.  

Pada masa ini mulai banyak komik yang dikerjakan langsung secara digital 

dengan komputer, namun pada awalnya komik digital berupa komik cetak yang 

dikonversikan ke digital dengan scanner. Hal ini masih berlaku pada situs- situs 

yang menampilkan web komik jepang seperti MANGAHERE, dimana mereka 

menggunakan jasa scanlation untuk mengunggah komik. 
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Bagi McCloud sendiri, komik digital dapat berarti komik yang dibuat digital 

secara penuh dan ditampilkan secara digital, atau komik yang nantinya 

dipublikasikan dalam bentuk digital. Kelebihan dari komik yang memanfaatkan 

multimedia adalah, mereka memiliki karakteristik multimedia seperti yang sudah 

dijelaskan pada teori sebelumnya mengenai multimedia. Multimedia memberikan 

kedinamisan dalam komik. 

2.13. Alur Cerita Interaktif 

Interaktif memungkin pengguna untuk memilih kegiatan yang ditawarkan dalam  

aplikasi multimedia. Dalam buku Pause & effect: The Art of Interactive Narrative,  

Mark Stephen Meadow (2003) mengatakan ada tiga macam alur interaktif yang 

umum untuk digunakan. Alur interaktif ini dimaksudkan agar pembaca dapat 

mempengaruhi alur cerita berdasarkan opsi- opsi yang ditawarkan dalam media 

interaktif (Hlm. 63). 

1. Nodal Plot 

Nodal plot merupakan alur cerita yang tidak interaktif, namun diinterupsi oleh 

kegiatan interaktif. Nodal plot hanya memiliki satu alur cerita, namun untuk 

melanjutkannya alur cerita tersebut diberi kegiatan interaktif. Nodal Plot 

merupakan alur yang banyak dipakai dalam game- game RPG. 

 
Gambar 2.12 

(sumber:http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/nodal.gif) 
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2. Modulated Plot 

Modulated plot memungkinkan user untuk mengikuti berbagai macam alur cerita. 

Alur cerita yang berbeda ini diberi juga kegiatan interaktif. Dalam plot ini, poin 

utamanya adalah cerita yang menarik dan memliki dramatic arc atau alur dramatis. 

Biasanya penulis cerita memberi beberapa variasi jalan cerita yang akan terhubung 

pada suatu titik. Bisa juga variasi dilakukan dengan jalan cerita yang paada akhirnya 

memiliki titik interaktif yang sama. 

 

 

 

 

3. Open Plot 

Open plot menyerupai peta jalan yang bercabang. Open plot merupakan plot yang 

mampu mengekspresikan keinginan user, namun lebih sedikit keinginan pembuat 

cerita. Open Plot biasana dimulai dari suatu karakter dan tidak ada awal cerita yang 

jelas. Pemain dapat memilih jalan cerita yang luas dan berbagai macam sistem 

interaktif yang kompleks. Jenis plot ini dapat ditemukan dalam permainan simulasi. 

Gambar 2.13 
(sumber:http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/modulated.gif) 
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