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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Menghasilkan animasi maupun media interaktif yang sempurna melewati proses 

pembuatan yang dapat membantu penulis mengetahui lebih lanjut dalam 

perkembangan karya. Proses pembuatan media interaktif terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu praproduksi, produksi dan pasca produksi. 

 Pra Produksi  Produksi  Pascaproduksi 
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Gambar 3.1. Proses Pembuatan Ilustrasi Interaktif 
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3.1.1. Sinopsis 

Dalam ilustrasi interaktif terdapat dua pilihan cerita yang dapat diakses oleh 

pengguna sebagai pembelajaran maupun kepekaan anak–anak dalam 

mendengarkan cerita. 

3.1.1.1. Sinopsis bagian the Hunchboy 

The Hunchboy adalah seorang anggota FreakShow di mana dia tidak 

memiliki teman karena memiliki fisik yang membuat dia tidak percaya 

diri. Suatu hari, tanpa sengaja thehuncboy melihat sepasang anak laki–laki 

dan perempuan saling menyapa dengan senyuman. Sehingga 

menimbulkan keoptimisan pada diri untuk mendapat balasan senyuman 

dari seseorang yang tidak pernah dia alami. Di saat seorang perempuan 

dengan teman–temannya sedang  berwisata di festival karnival yang 

berlokasi di New York, the Hunchboy memiliki inspirasi untuk mendapat 

balasan senyuman dari perempuan tersebut. Dengan inspirasi yang 

didapatkan pada mentor anak laki-laki dan perempuan yang dilihatnya, dia 

berusaha untuk mendapatkan teman dengan fisiknya yang membuat dia 

tidak percaya diri. 

3.1.1.2.  Sinopsis bagian Greta 

Greta adalah seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang berasal dari 

Prancis sedang berpariwisata bersama teman–teman sekolah dan gurunya 

mengunjungi festival carnival yang berlokasi di kotaNew York. Di mana 

perempuan yang memiliki sifat penakut dan sulit percaya terhadap 
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siapapun ini merupakan seseorang yang ingin dikenal oleh salah satu 

anggota dari FreakShow.Dengan sikap Greta tersebut, yang menilai 

seseorang dari fisik, begitulah yang ialakukan terhadap anak laki–laki 

yang merupakan salah satu anggota FreaskShow yang ditemuinya saat ia 

masuk ke rumah Freakshow bersama teman-temannya. Selama berada di 

carnival, dengan sikap yang penakut, Greta selalu memiliki kekhawatiran 

sehingga ia mudah bersikap panik terhadap orang–orang asing. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan 

posisi penulis. Setelah diskusi bersama rekan kerja dalam projek tugas akhir ini, 

penulis dan salah satu rekan kerja memutuskan untuk memilih posisi kerja sesuai 

dengan keinginan sendiri. Penulis memutuskan untuk memposisikan diri sebagai 

animator, desainer media interaktif, dan desainer graphical user interface. 

3.2. Praproduksi 

Praproduksi adalah tahap yang akan dilakukan untuk sejumlah persiapan dalam 

pembuatan sebuah karya sebelum masuk ke tahap produksi. Selama praproduksi 

penulis merencakan pola interaksi, desain graphical user interfaces dan 

pembuatan gerakan transisi dengan matang sehingga dapat mempermudah ketika 

masuk ke proses tahap produksi.  
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3.2.1. Pola Interaksi 

Penulis melakukan riset pada pola interaksi untuk menentukan interaktivitas yang 

baik sehingga dapat mencegah terjadi kesalahan atau ketidakefektif pada pola 

interaksi. Pola interaksi yang baik yaitu tidak terjadinya kesalahan teknis dan 

pengguna dapat merasa nyaman ketika menggunakan produk tersebut. 

 

Gambar 3.2. Amy dan Jimmy 

(http://www.akalinteraktif.com/images/catagory/product/screenshot/ 

1987a-Sekitar-Rumah.png) 

Amy dan Jimmy si kembar pintar adalah salah satu contoh referensi yang 

digunakan penulis dalam membentuk pola interaksi. Amy dan Jimmy merupakan 

media interaktif yang diproduksi oleh PT Akal Interaktif. Perusahaan ini berdiri 

pada tahun 1999 secara konsisten selalu memusatkan perhatian pada usaha–usaha 

pengembangan produk–produk multimedia untuk kepentingan pendidikan. 

Media interaktif yang mengajak anak kecil belajar sambil bermain dalam 

suasana pertualangan yang eksploratif ini divisualisasikan dengan cara yang 

Desain GUI Dan..., Willy Yana Tan, FSD UMN, 2014



 
 

38 

 

menarik dan dinamis dalam bentuk animasi dan narasi menggunakan konsep 

flashcard. Narasi menggunakan suara anak kecil untuk mengundang anak untuk 

berinteraksi, mendengar, dan meniru. 

 

Gambar 3.3. Anak Mandiri 

(http://I1.Ytimg.Com/Vi/Tzvtv1jt5m4/Hqdefault.Jpg) 

Anak Mandiri juga merupakan media interaktif yang diproduksi oleh PT 

Akal Interaktif. Media interaktif ini berisi cerita yang sangat menarik, lucu dan 

penuh dengan pesan. Media interaktif anak mandiri dibuat dengan  interaktif yang 

sangat menarik, pengguna dapat mereponnya dengan controller yang berisi 

banyak kejutan. 

Media ini terdapat dua unsur cerita yang berbeda, pengguna dapat memilih 

cerita yang diinginkan dengan memilih tanda panah yang tersedia pada media 

interaktif tersebut dengan warna merah dan hijau. Media ini, membedakan antara 

tanda panah merah yaitu untuk melanjutkan cerita lain sedangkan panah hijau 

yaitu melihat kelanjutan cerita awal. Selain itu, media interaktif anak mandiri ini 
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mengacu pada buku psikologi perkembangan. Dengan target penonton dari usia 

empat hingga delapan tahun.  

Penulis menggunakan Amy dan Jimmy dan Anak Mandiri sebagai 

referensi perancangan pola interaksi. Pada media interaktif Amy dan Jimmy 

penulis lebih fokus ke desain interaktif ilustrasi karena tampilan grafis, ilustrasi, 

dan interaksi yang digunakan sesuai dengan perkembangan anak kecil. Beserta 

dilengkapi dengan berbagai permainan yang lucu dan menarik. Sedangkan Anak 

mandiri digunakan sebagai referensi karena terdapat konsep yang sama yaitu 

perbedaan cerita. Di mana ilustrasi interaktif Live at the Freakshow juga terdiri 

dua cerita yang berbeda.  

Walaupun terdapat dua cerita yang berbeda, media interaktif tersebut 

mampu memvisualisasikan pesan yang ingin disampaikan dengan interaktivitas 

yang menarik sehingga pengguna dapat menggunakan produk dengan nyaman dan 

mudah dimengerti. Media interaktif Anak Mandiri mengijinkan pengguna 

mengakses lebih dari satu informasi. Pengguna dapat berinteraksi dengan 

pemberian instruksi berupa panah, narasi, beserta tersedia beberapa perintah 

dengan visual gambar berupa ikon. 
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Gambar 3.4. Konsep Pola Interaksi 
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Gambar 3.5. Site Map pada Life at the Freakshow 
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Dapat dilihat dari gambar 3.4. telah menunjukkan bahwa konsep pola interaksi 

yang digunakan adalah modulated plot karena struktur pola terdiri dari beberapa 

kategori sehingga menghasilkan urutan peristiwa yang berbeda. Setiap kategori 

memiliki konten yang berbeda dan pengguna dapat mengakses semua kategori. 

Open plot mengijinkan pengguna mengakses dengan bebas sedangkan modulated 

plot tidak diijinkan pengguna mengakses informasi dengan bebas melainkan 

berdasarkan struktur yang dirancang oleh pembuat. Selain itu, modulated plot 

terdiri dari lebih dua cabang yang berisi konten sedangkan nodal plot terbatas. 

Penulis mendesain pola interaksi berawal dari menu utama, terdiri dari tiga 

tombol yaitu tombol pilihan masuk ke halaman berikutnya atau keluar dari 

tampilan tersebut dan tampilan credit.Ketika masuk ke tampilan pemilihan 

interaktif, terdapat pilihan antara Greta dan the Hunchboy. Kedua pilihan tersebut 

dibuat dengan alur interaktif dan isi konten yang berbeda. 

Ketika pengguna melakukan pilihan, konten pada ilustrasi interaktif 

berupa original story, cerita versi Greta dan theHunchboy, dan empat jenis 

permainan.Semua informasi dapat diakses oleh pengguna melalui pemilihan 

tombol yang ada pada setiap halaman tampilan menu. Pengguna dapat interaksi 

dengan ilustrasi interaktif  sesuai dengan keinginan pengguna. 

3.2.2. Penyusunan Konsep 

Penulis  sebagai posisi desainer GUI. Jenifer Tidwell (2006) menuliskan 

bahwa desain GUI yang bagus tidak dimulai dari sebuah gambar melainkan 

dimulai dari pengertian terhadap pengguna, apa yang mereka suka, software apa 
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yang akan digunakan dan bagaimana mereka akan berinteraksi. Oleh karena itu, 

sebelum mulai berkarya, penulis mencari informasi yang lebih lanjut pada 

ilustrasi interaktif  “Life at the Freakshow”. 

Festival “freakshow” merupakan konsep desain awal dengan tema “Life at 

the FreakShow” yang memiliki pesan seperti tidak membedakan antara satu 

dengan yang lain. Manusia diciptakan sama. Terjadinya perbedaan status maupun 

fisik bukan pilihan manusia tetapi segalanya adalah ciptaan Tuhan. 

Kepribadian manusia berbeda, kepribadian seseorang terbentuk bukan sejak 

dia lahir melainkan di saat melaksanakan interaksi dalam lingkungan. 

Perkembangan di masa kecil merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan 

terutama mereka mulai berinteraksi dengan lingkungan. Anak perempuan berusia 

6 hingga 8 tahun merupakan target penonton  dengan tujuan membawa pelajaran 

yang lebih baik untuk menilai seseorang maupun kepribadian sendiri. 

Gaya gambar kartun selalu menjadi target penonton pada anak kecil karena 

ilustrasi gaya kartun mudah dipersepsi. Sehingga penulis mendesain GUI dengan 

gaya gambar kartun yang sederhana tetapi unik. Bentuk tombol, dan tampilan 

dibuat dengan unsur kekanak–kanakan untuk mendukung pengguna. 

3.2.2.1. Pemetaan 

Pemetaan dapat mengali ide untuk mengembangkan konsep. Tomy Buzan 

(1960) menuliskan bahwa pemetaan adalah kekuatan teknis grafis yang 

menyediakan kunci universal untuk membuka potensi otak. Penulis 

melakukan pemetaan untuk desain ilustrasi interaktif. 
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Gambar 3.6. Pemetaan Ilustrasi Interaktif 

Interaktif bersifat penting dalam ilustrasi interaktif. Wakkins 

(2011) menjelaskan bahwa kebanyakan pengguna tidak dapat menjelaskan 

komputer tanpa Graphical user interface. Pengguna dapat merespon 

komputer dengan GUI. Hasil pemetaan ilustrasi interaktif penulis 

memutuskan mendesain dengan gaya gambar kartun. Menurut Kaiman 

(2005) ilustrasi kartun digunakan untuk pemahaman awal dan 

menyegarkan ingatan tentang materi pelajaran sehingga membuat 

membaca dan belajar menjadi menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa 

ilustrasi kartun dapat menyampaikan informasi dengan menyenangkan. 
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3.2.2.2. Referensi Tampilan 

Ernest dan Celestine adalah salah satu referensi yang akan digunakan 

penulis dalam mendesain tampilan permainan. Ernest dan Celestine adalah 

salah satu film animasi anak–anak yang mendapat pandangan positif dan 

menjadi  pemenang International Film Fest di San Francisco. Film ini 

menceritakan persahabatan yang indah antara si tikus kecil yang bernama 

Celestine dan beruang besar yang bernama Ernest. 

Film animasi Ernest dan Celestine menggunakan animasi pensil 

yang sangat menarik dan membawa penonton merasa seperti imajinasi 

anak kecil yang dibawa ke kehidupan nyata. Film ini menciptakan visual 

yang sangat mengesankan yang menggunakan penggunaan bayangan dan 

trik cahaya yang dapat mengungkapkan lebih banyak. Penulis 

merencanakan untuk mendesain tampilan permainan sesuai dengan contoh 

gambar referensi Ernest dan Celestine. 

 

Gambar 3.7. Referensi Tampilan 
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Gambar 3.8. Referensi Desain Tombol 

Berdasarkan referensi gambar 3.8.di mana setiap tombol dirancang 

dengan graphic yaitu terdiri dari gambar dan teks pada tampilan.  

3.2.2.3. Wireframe 

Penulis membuat struktur sederhana sebagai bagian awal dari 

pengembangan desain.Wireframe dapat menjelaskan bagaimana pengguna 

akan berinteraksi dengan ilustrasi interaktif. 

 

Gambar 3.9. Wireframe Media Interaktif Live at the Freakshow 
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3.2.3. Pembuatan Sketsa 

Pembuatan sketsa merupakan tahap selanjutnya yang akan dilakukan setelah 

terbentuknya tahap penyusunan konsep. Pada proses sketsa, penulis memulai 

desain GUI dengan mencari bentuk dan komposisi yang telah ditentukan. Pada 

dasarnya, penulis mendesain GUI sesuai dengan prinsip desain yaitu organize 

yang meliputi tata letak, hubungan, navigasi dan konsistensi desain GUI. 

(Marcus,1993).  

Terdapat perbedaan konsep antara desain tombol menu utama, pemilihan 

interaktif dan permainan. Dimulai dengan sketsa. Setelah mendesain beberapa 

tombol permainan, akhirnya menghasilkan desain tombol navigasi permainan. 

 

Gambar 3.10. Sketsa Tombol Permainan 

Visual gambar tidak dapat menyampaikan informasi tombol sehingga 

diberi ikon sebagai perlengkapan pada desain yang disebabkan ikon merupakan 

program yang sudah ada dari persetujuan internasional. Pada dasarnya, dengan 

ikon  tombol lebih menonjol. Penekanan tombol dengan gambar gulali untuk 

memastikan pengguna ada di atas tombol beserta tulisan yang dapat memberi 
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instruksi. Penekanan tombol merupakan konsistensi pada desain navigasi tombol 

permainan. 

 

Gambar 3.11. Alternatif Tombol 

Dari beberapa alternatif sketsa tombol yang ada, maka dipilih dua desain 

tombol sesuai konsep. Selain itu, juga mempertimbangkan antara layout dan 

komposisi yang sesuai pada tampilan. Tombol ini berfungsi mengarahkan 

pengguna dalam memilih halaman yang ingin dituju. 

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan tata letak dan hubungan desain 

antara tampilan permainan, menu utama dan tampilan pemilihan interaktif, 

penulis mendesain ketiga tampilan tersebut dengan jenis font, dan warna yang 

sama beserta penekanan tombol yang mendukung terbentuknya konsistensi. 

Suyoto dalam jurnalnya dengan  judulbasic design graphical user interface 

menuliskan bahwa konsistensi adalah hal yang terbaik dalam mendesain GUI, 

konsistensi membuat program terlihat harmonis dalam suatu program aplikasi. 
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Ketidak kosistensinan membuat tampilan menjadi membingungkan dan tidak 

terorganisir. Berikut beberapa sketsa tampilan pada menu utama : 

 

Gambar 3.12. Sketsa Tampilan Menu Utama 

Dr. Mario, Garsia, R., dan Stark, P. ( 2007 ) menuliskan bahwa di wilayah 

pengguna bahasa dan tulisan latin, orang membaca dengan methodical atau dari 

kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah. Urutan pembacaan kebanyakan didesain 

berdasarkan kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, penulis desain layout 

denganI sequence pada tampilan menu utama dengan tujuan dapat mengarahkan 

pandangan mata pengguna mengikuti urutan atau alur yang dirancangnya. 
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Gambar 3.13. Sketsa Tampilan Pemilihan Interaktif 

Tampilan pemilihan interaktif dibuat dengan keseimbangan simetris dua 

sumbu. Tata letak pada layout di tengah halaman merupakan informasi yang 

terpenting pada tampilan. 

 

Gambar 3.14. Sketsa Tampilan Permaianan 
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Empat tampilan permainan dibuat dengan konsistensi. L sequence 

merupakan desain konsep dalam layout tampilan permainan dengan tujuan mudah 

mengingatnya. 

 

Gambar 3.15. Sketsa Tampilan Instruksi 

Tampilan instruksi terdapat lebih banyak teks daripada tampilan lainnya. 

Penulis mendesain halaman instruksi dengan konsep yang sama pada setiap 

tampilan instruksi permainan. Dalam halaman instrusksi, penulis mendesainnya 

dengan dua kolom karena dapat menghasilkan banyak variasi layout. Dengan 

banyak elemen layout, baik berupa teks maupun invisible elements, pada akhirnya 

menuntut seorang desainer untuk secara bijaksana memilih elemen apa yang 

paling tepat, di mana harus meletakkannya, layout dengan perbedaan elemen 

cukup tentunya akan mendukung penyampaian pesan kepada pembaca  (Rustan, 

2009 ). 
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3.3. Konsep Warna 

Penggunaan warna sangat mempengaruhi seseorang dalam menilai sebuah desain. 

Warna dapat memengaruhi arti pada desain.Suyoto dalam jurnalnya mengatakan 

bahwa warna dapat membangkitkan emosi, dan warna mempunyai arti tertentu 

pada suatu kebudayaan. 

Penulis menggunakan konsep warna pastel sebagai referensi desain warna 

pada GUI. Chee (n.d) menuliskan bahwa warna pastel disebut sebagai warna 

lembut. Warna ini terdiri daripada perbagai jenis ton warna pucat dan pudar yang 

mengandungi warna putih. Warna pastel dapat menimbulkan keadaan lembut dan 

manis, serta menggambarkan perasaan suka dan seronok. 

 

 

Gambar 3.16. Warna Background pada Tampilan Permainan 
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Arti aspek psikologi warna dalam pilihan warna : 

1. Biru Tua 

Warna biru merupakan warna yang paling disukai secara universal, 

sehingga aman untuk digunakan.Biru berarti kepercayaan, kejujuran, dan 

ketergantungan sehingga membangun loyalitas pelanggan. 

2. Biru Muda 

Berarti kepercayaan, kebersihan, keamanan, memberi kesan 

komunikasi, harmoni, mempromosikan pengetahuan dan keyakinan diri. 

3. Merah 

Melambangkan meningkatkan energi dan merangsang produksi sel 

darah merah.Warna ini sangat mendukung suasana festival freakshow 

sehingga warna ini digunakan. 

4. Merah muda 

Berarti lucu, pencintaan, manis, eye catching, charming, 

interest.Warna ini digunakan karena terget penontonnya adalah anak 

kecil.Anak perempuan mayoritas tertarik dengan warna merah muda. 

5. Coklat  terang 

Melambangkan natural, netral, nyaman, umum, konservatif dan 

mudah.Warna ini digunakan karena sama mendukung berdasarkan 

psikologi anak kecil yaitu memberi kesan mudah dan natural. 
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6. Coklat 

Warna ini menunjukkan ciri–ciri tidak suka memberi, kurang 

toleran, pesimis terhadap kesejahteraan.Warna ini digunakan karena 

sangat cocok dengan sikap si Greta. 

7. Kuning 

Merunjuk pada matahari, ingatan, imajinasi logis, kehangatan, 

kebahagiaan, energi sosial.Warna kuning berhubunga dengan 

kebijaksanaan dan kejelasan ( Bleicher, 2012).  

3.4. Produksi 

Setelah terbentuknya pola interaktif, memperoleh berbagai jenis referensi, dan 

penentuan konsep yang matang, penulis melangkah ke tahap selanjutnya yaitu 

tahap produksi. Tahap produksi dalam pembuatan film animasi merupakan tahap 

proses pelaksanaan produksi atau pembuatan film animasi yang mengacu pada 

persiapan yang dihasilkan dari tahap praproduksi.  

Setelah selesai menyusun konsep, penulis scan hasil sketsa desain 

kemudian mengedit dengan program Ilustrator dan Photoshop khusus untuk 

desain tampilan (Interface). Setelah itu, penulis mengeksport hasil desain ke  

Flash kemudian mulai animasiberserta gerakan transisi. 

3.4.1. Desain Graphical User Interface (GUI) 

Desain Graphical User Interface dapat membantu pengguna berinteraksi dengan 

komputer. Galitz (2007) menjelaskan bahwa GUI yang baik membuat aplikasi 
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mudah dijalankan, praktis, dan efisien.Pengguna dan keberhasilan program 

perangkat lunak dipasaran tergantung keberhasilan GUI. 

3.4.1.1.  Tombol 

Setelah selesai sketsa, penulis memaksimalkan desain tombol yang akan 

digunakan pada ilustrasi interaktif. Karena terdapatnya perbedaan 

tampilan, penulis membuat tiga jenis tombol. Penekanan tombol dibuat 

untuk tidak terjadinya kebingungan kepada pengguna . Berikut hasil 

desain tombol : 

 

Gambar 3.17. Tombol Play and Quit 

Komposisi warna tombol play and quit dibuat sesuai dengan 

suasana Freakshow. Warna merah melambangkan suasana pada festival 

tersebut yaitu senang, fun, aktif, maupun kuat atau berani. Untuk 

memastikan pengguna bahwa kursor telah ada di atas tombol maka, bagian 

over dari tombol diberi variasi berupa lampu dengan warna kuning. Warna 

sesuai dengan realitis, di mana alasan lain memilih warna kuning karena  

memiliki arti seperti ceria, riang, gembira. Font yang digunakan adalah 

carnivalee Freakshow. 
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Gambar 3.18. Tombol Next and Previous 

Kombinasi warna pada tombol next dan previous sesuai dengan 

pewarnaan pada tampilan, dengan konsep warna pastel. 

 

 

Gambar 3.19. Tombol Permainan 

Tombol pada halaman permainan berupa gambar dan icon.Tombol 

berupa visual gambar sesuai dengan konsep. Sunyoto menuliskan bahwa 

penggunaan gambar dan icon dalam aplikasi menambah menarik secara 

visual.Pengguna dapat membaca fungsi icon dengan melihat gambar ikon. 

Tombol dibuat dengan sesederhana mungkin, tetapi jelas dan 

terdapatnya khas pada desain tombol yaitu ketika tombol diklik 

terdapatnya teks yang dapat memberi instruksi. Penekanan tombol dibuat 

dengan munculnya instruksi berupa teks dan gambar gulali sehingga 

memberi kesan lebih menarik. 
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3.4.1.2. Tampilan  

Ukuran tampilan yang digunakan oleh penulis pada desain tampilan yaitu 

1280x800 pixel. Penulis mendesain GUI dengan kombinasi warna pastel 

berdasarkan konseppinup girl. Di mana kontras warna pastel ini 

merupakan konsistensi dari desain GUI. 

 

Gambar 3.20. Tampilan Menu Utama 

William (1998) menjelaskan bahwa kesederhanaan dalam desain 

merupakan hal yang penting.Poin yang paling penting dalam 

kesederhanaan desain yaitu mudah, enak dilihat, dan bersih. Penulis 

membuat tampilan permainan dengan sederhana yaitu tanpa terdapatnya 

bermacam variasi bentuk shape pada desain, menggunakan icon yang 

sama dan konsep warna yang sama pada setiap tampilan permainan. 

Berikut adalah hasil akhir desain tampilan pada permainan : 
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Gambar 3.21. Tampilan Pemainan Cotton Candy 

Tampilan dengan visual gambar gulali dan mesin pembuatannya 

mendapat inspirasi dari proses pembuatan gulali. Gulali dibuat dengan 

warna–warniuntuk menarik perhatian pengguna.Bentuk garis dengan 

warna merah dan putih berdasarkan inspirasi dari tenda festival karnival. 

Animasi alpha pada tombol “play” dapat membantu pengguna untuk lebih 

mudah membaca konten awal yang disampaikan. 

 

Gambar 3.22. Tampilan Permainan The Claw 
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Tampilan the claw dibuat sesuai dengan visual gambar permainan 

theClaw. Tiket yang berfungsi sebagai tombol pada tampilan tersebut 

karena objek tersebut berkaitan dengan permainan “the Claw”. Dalam 

dunia nyata, penonton harus mengisi kartu atau menukar koin terlebih 

dahulu sebelum memainkan permainan tersebut. Jika hanya dengan visual 

gambar berupa kartu, pengguna akan susah membaca informasi tombol 

sehingga penulis menggunakan ikon yang dapat memberi instruksi kepada 

pengguna. 

 

Gambar 3.23. Tampilan Permainan Duck Shooter 

Visual gambar pistol dan bebek digunakan sesuai dengan konten 

pada permainan tersebut. Komposisi warna yang dikenakan pada bebek 

sesuai dengan warna bebek pada dunia nyata untuk mencegah terjadinya 

kebingungan pada pengguna. 
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Gambar 3.24. Tampilan Throw the Bottle 

Komposisi warna pada tampilan disesuaikan dengan karakter 

Hunchboy.Hunchboy ditampilkan pada throw the bottle karena tampilan 

ini merupakan salah satu permainan yang diterapkan pada pilihan 

interaktif Hunchboy. 

Setelah desain tampilan permainan, halaman akan berpindah ke 

halaman penjelasan tentang instruksi permainan. 
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Gambar 3.25. Tampilan Instruksi Permainan 

Informasi yang ditampilkan dalam halaman tampilan instruksi 

adalah bagaimana cara memainkan game play. Penulis menggunakan jenis 

huruf carnivalee freakshowuntuk menyesuaikan tema. Judul diberi ukuran 

lebih besar karena merupakan informasi utama. Tema merupakan elemen 

layout yang paling banyak memberikan informasi terhadap topik bacaan. 

Penulis menggunakan gaya tulisan comic sans pada isi naskah karena 

memiliki arti seperti kekanakan dan humoris (Rustan, 2009). 

3.5. Navigasi 

Setelah desain tampilan menu utama, pemilihan interaktif, permainan, tombol, 

animasi maupun desain karakter, enviroment oleh rekan kerja, kemudian bagian–

bagian tersebut digabungkan dengan program Adobe Flash dengan menggunakan 

script. ActionScript adalah salah satu cara yang digunakan penulis untuk memberi 

fungsi terhadap tombol sehingga dapat membawa penonton ke arah yang dipilih.

Desain GUI Dan..., Willy Yana Tan, FSD UMN, 2014



62 

 

 

 

Gambar 3.26. Bagian Tombol dalam Flash 

Desain tombol dalam Adobe Flash terbagi menjadi empat jenis yaitu Up, 

Over, Down, and Hit. Namun, keempat bagian tersebut memiliki fungsi yang 

berbeda. Up tampilan tombol ketika pengguna tidak mengarahkan kursor pada 

tombol. Over tampilan tombol ketika kursor ada di atas tombol. Down tampilan 

tombol ketika diklik. Hit tampilan tombol sudah dijalankan. 

 

Gambar 3.27. Script Tombol 

ActionScript yang digunakan adalah 2.0 karena mendukung semua elemen 

standar bahasa ActionScript, menampilkan waktu kompilasi memeriksa jenis dan 

kelas berbasis sintaks. 
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3.6. Pascaproduksi 

Setelah menyelesaikan proses produksi maka, tahap pascaproduksi akan 

dilakukan. Pascaproduksi merupakan tahap terakhir selama proses pembuatan 

berlangsung. Tahap terakhir adalah melakukan publishing. 

 

Gambar 3.28. Perintah Publishing 

Pengabungan data akhir semua elemen desain adalah *swf dengan 

kepanjangan Small Web Format yang memiliki definisi seperti format file grafis 

vector yang menyediakan sejumlah animasi atau dapat menyajikan interaksi 

gambar maupun fungsi lainnya. 
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