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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Novel Interaktif (Interactive Novel) 

2.1.1 Awal Mula Kemunculan Graphic Novel 

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), novel ialah karangan prosa 

yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Putra (2008) dalam 

101 Hari Menulis & Menerbitkan Novel: Resep Cespleng Mendulang Uang 

menyebutkan bahwa novel berisi kisah realistis dan merupakan refleksi dari 

kehidupan kontemporer, dengan karakter dan kepedulian akan masalah-masalah 

esensial dari kehidupan masyarakat perkotaan. 

Selama berabad-abad, penulis novel terus bereksperimen secara 

berkelanjutan mencari berbagai bentuk terobosan novel menuju arah yang baru. 

Sebagai bentuk prosa naratif yang cukup panjang dan kompleks, novel 

memberikan suatu bentuk pengalaman bagi pembaca melalui kejadian-kejadian 

yang saling berhubungan yang melibatkan karakter dalam latar cerita yang 

spesifik. 

Elemen grafis, atau dalam hal ini ilustrasi di dalam novel bertujuan untuk 

memberi informasi atau elemen dekorasi serta estetika pada sebuah cerita. 

Ilustrasi dapat dikembangkan ke dalam berbagai media komunikasi yang bersifat 

tekstual untuk memberikan representasi visual atau sesuatu yang mendeskripsikan 

isi teks tersebut. Seiring perkembangan jaman, ilustrasi tetap menjadi suatu bagian 
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dalam penyampaian informasi. Selain berfungsi untuk melengkapi, memperjelas, 

dan memperindah secara visual, ilustrasi juga mendukung bahasa verbal baik 

secara lisan maupun tulisan. 

Istilah graphic novel pertama kali diperkenalkan oleh Eisner (1978) untuk 

membedakan bukunya yang berjudul A Contract With God dari sekumpulan 

komik strip koran. Ia mendeskripsikannya sebagai sequential art; kumpulan 

ilustrasi yang jika ditampilkan menurut urutan yang benar akan menampilkan 

suatu cerita. Meskipun begitu, cikal bakal graphic novel sebenarnya sudah muncul 

sejak sekitar tahun 1940. Beberapa contoh awal graphic novel yang muncul di 

Amerika adalah komik-komik klasik yang dicetak pertama kali pada tahun 1940 

yang diangkat dari novel yang sudah ada. Novel seperti The Three Musketeers 

dibuat dalam format komik karena dianggap akan lebih mudah diterima oleh 

generasi muda. Meskipun dikemas dengan sangat ringkas dari cerita aslinya, buku 

ini menjadi sangat populer di kalangan anak muda. 

Pada dasarnya graphic novel tidak terlalu berbeda dari komik. Keduanya 

sama-sama disusun dalam panel-panel yang kemudian diberi teks untuk narasi dan 

dialog. Yang membedakan adalah graphic novel biasanya dikemas dalam cerita 

yang lebih panjang dan memiliki alur cerita yang lengkap dari awal hingga akhir 

dalam satu buku, tidak seperti komik yang bisa mencapai lebih dari satu buku, 

atau malah tidak menyajikan akhir cerita yang jelas (menggantung). 

Flight, Volume One (2004) merupakan sebuah kumpulan graphic novel 

karya sejumlah penulis dan ilustrator profesional di bidangnya. Dengan Kazu 
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Kibuishi sebagai editor, edisi pertama dari delapan seri Flight ini menuai banyak 

kritik positif sejak peluncurannya.  

 

  

Gambar 2.1 Flight Volume One (kiri), Flight Volume Seven (kanan) 
(http://carolinethefuturelibrarian.files.wordpress.com/2010/05/flight.jpg?w=323&h=500, http://g-

ecx.images-amazon.com/images/G/01/books/promos/Flight7_2_large.jpg) 

 

Lambat laun, graphic novel yang awalnya hanya bisa dinikmati melalui 

media cetak mulai merambah ke media digital. Teknologi memungkinkan para 

pengarang graphic novel untuk mengunggah (upload)  karya mereka ke situs-situs 

tertentu di mana semua orang dari seluruh dunia dapat menikmatinya, secara 

gratis maupun dengan membayar sejumlah uang terlebih dulu. Pembaca dapat 

mengunduh bahan bacaan yang mereka inginkan, baik itu graphic novel maupun 

novel biasa dan menikmatinya dari media elektronik seperti komputer, tablet, 

bahkan smartphone, atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-book (electronic 

book). Sebagai tambahan, menurut Gardiner dan Musto (2010) dalam The Oxford 
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Companion to the Book, e-book adalah publikasi digital yang berisi tulisan dan 

gambar yang diproduksi dan disajikan di komputer atau media digital lain. Namun, 

penyajiannya masih tetap dalam bentuk statis, di mana pembaca harus berpindah 

dari satu halaman ke halaman lain seperti halnya membaca pada media cetak. 

 

2.1.2 Novel Interaktif 

Dengan dimulainya abad ke-21, muncul anggapan bahwa sudah saatnya 

membawa karya naratif ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, media digital seperti 

komputer dan tablet sejauh ini hanya sekedar memindahkan apa yang sudah ada di 

media cetak ke media digital, bukan membuat jenis bacaan yang baru. 

Meskipun begitu, di Jepang telah muncul satu bentuk baru, yaitu novel 

interaktif. Novel interaktif atau yang juga dikenal dengan nama novel visual 

(visual novel) seringkali menimbulkan kebingungan dalam hal definisinya. Dilihat 

dari namanya, ia memiliki kemiripan dengan graphic novel. Namun, jika dilihat 

dari deskripsinya akan menimbulkan pertanyaan tentang apa perbedannya dari 

sebuah video game. Dikutip dari artikel Visual Novels: Unrecognized Narrative 

Art oleh Mui (2011), di Jepang sendiri bahkan hampir tidak ada ulasan mengenai 

bagaimana awal mula kemunculan novel interaktif, meskipun sekarang 

keberadaannya telah diakui sebagai salah satu karya naratif yang layak 

dipertimbangkan. 

Bisa dibilang novel interaktif merupakan graphic novel yang dibuat dalam 

bentuk digital dan diberi elemen interaktif. Novel interaktif merupakan suatu 

bentuk permainan dengan model gameplay semi-interaktif, dengan grafis statis 
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(tidak terdapat banyak gerakan/animasi, atau malah tidak ada sama sekali), dan 

pada umumnya kita hanya mengikuti plot ceritanya saja, meskipun hal itu 

berbeda-beda pada setiap novel interaktif yang ada. Singkat kata, anda sekarang 

dapat membaca sebuah novel atau buku cerita, namun dengan ilustrasi gambar 

sehingga dapat merasakan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan. 

Dengan gaya choose-your-own-adventure yang dipakai di sebagian besar 

novel interaktif, pembaca memiliki kesempatan untuk memilih apa yang akan 

terjadi selanjutnya, menciptakan serangkaian kemungkinan kejadian dan bahkan 

akhir cerita yang berbeda untuk sebuah narasi. Seringkali hal ini berarti satu 

pembaca mungkin membaca buku yang sama beberapa kali, namun setiap kali 

mengalami alur cerita yang berbeda, atau pembaca yang berbeda mungkin 

mengalami cerita yang berbeda ketika membaca buku yang sama dan membuat 

pilihan yang berbeda (http://www.superglossary.com/Definition/Literature/Interac 

tive_Novel.html). 

Jenis permainan ini pernah dibandingkan dengan buku-buku petualangan 

di mana pembaca menentukan pilihan untuk menggerakkan halaman buku 

tersebut. Kebanyakan pembaca menikmati cara permainan seperti ini karena 

teknik penceritaan yang menarik. 

Novel interaktif menggunakan basis fiksi interaktif, di mana di sini 

ditampilkan cerita novel dalam bentuk gambar-gambar statis, terkadang diselingi 

pergerakan/animasi sederhana. Terdapat juga kotak-kotak percakapan untuk 

menyampaikan narasi dan ucapan setiap karakter. Sebagian novel interaktif yang 
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ada bahkan dilengkapi dengan audio berupa sound effects dan narasi ataupun 

dialog para karakter untuk lebih menghidupkan cerita. 

Saat ini, masyarakat Indonesia masih kurang pengetahuannya akan novel 

interaktif dan mereka menyebutnya sebuah inovasi baru dalam dunia perkomikan. 

Padahal di Jepang novel interaktif sudah hadir sejak lebih dari sepuluh tahun yang 

lalu, begitu juga di negara barat seperti Amerika.  

Salah satu contoh novel interaktif yang digunakan penulis sebagai 

referensi dalam membuat tugas akhir ini adalah Alice: Madness Returns, novel 

interaktif keluaran EA Games yang ditujukan bagi pengguna iOS. 

 

 

Gambar 2.2 Alice: Madness Returns (Versi iOs) (1) 
(http://cf.shacknews.com/images/20110521/alicecomiched_18118.nphd.jpg) 

 

Dalam Alice: Madness Returns, Alice dipindahkan dari rumah sakit jiwa 

ke tangan seorang psikiater di London. Sementara halusinasi mimpi buruk terus 

menghantuinya, ia berusaha memahami siksaan yang terjadi pada dirinya dengan 

tujuan menyembuhkan dirinya sendiri. Pikirannya kacau balau, ia tidak bisa 

mengatasi rasa takut dan neurosis akibat kenangan-kenangan aneh, mimpi, dan 
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penglihatannya. Relokasinya ke London sepertinya hanya memperparah keadaan, 

dan ia mulai berpikir mungkin akan lebih baik jika ia berada di Wonderland. 

Iapun kembali bertualang ke sana, mencari apa yang tidak bisa diberikan dunia 

nyata padanya; rasa aman dan kebenaran akan masa lalunya. Akan tetapi, selama 

kepergiannya Wonderland juga terpuruk. Sesuatu yang salah telah terjadi, dan 

sekarang kejahatan turun di atas tempat yang dulu pernah menjadi tempat 

berlindung baginya. Dan sekarang Alice harus menyelamatkan Wonderland dan 

dirinya sendiri dari segala kegilaan yang terus menghantui. 

 

 

 

Gambar 2.3 Alice: Madness Returns (Versi iOs) (2) 
(http://a903.phobos.apple.com/us/r1000/040/Purple/39/ff/bd/mzl.kuzqmbzu.480x480-75.jpg) 

 

Dalam novel interaktif ini, pengarang telah menentukan alur cerita dari 

awal hingga akhir bagi pembaca. Akan tetapi, pengarang menyuguhkan pembaca 

berbagai elemen interaktif yang membuat proses menikmati jalan cerita menjadi 

sangat menarik. Sebagai contoh, pada scene yang menunjukkan bahwa Alice 

sedang frustasi, setelah sedikit narasi, pembaca harus menggerakkan gunting ke 
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sekitar kepala Alice untuk membantunya memotong rambut. Contoh lain, saat 

Alice akan membuat ramuan, muncul kalimat petunjuk satu persatu  dan untuk 

bisa melanjutkan cerita kita harus menuang bahan-bahan ramuan tersebut sesuai 

petunjuk. Jenis novel interaktif seperti inilah yang ingin dibuat oleh penulis; tidak 

membuat pembaca bingung karena terlalu banyaknya pilihan, namun tetap 

memiliki berbagai elemen interaktif yang menghibur dan membuat pembaca 

berpikir. 

 

2.1.3 Alur Interaktif (Interactive Narrative) 

Novel interaktif menggunakan alur cerita yang interaktif (interactive narrative). 

Alur interaktif yang dimaksud di sini adalah di mana pengguna dapat memberikan 

pengaruh terhadap perubahan narasi/alur cerita yang ada melalui pilihan yang 

disediakan oleh pengarang cerita. 

Berdasarkan telaah teori yang disampaikan Tomaszewski (2005) yang 

berjudul Foundations of Interactive Narrative, terdapat tiga macam alur cerita 

interaktif yang pada umumnya digunakan dalam game atau produk interaktif 

lainnya yang memiliki unsur narasi. Ketiga jenis alur tersebut yaitu: 

1.) Nodal plot 

 

Gambar 2.4 Nodal Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/nodal.gif) 
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Pada nodal plot, kekuasaan untuk mengatur alur cerita seluruhnya 

berada di tangan pengarang. Yang membuatnya berbeda dari cerita 

naratif biasa adalah pengguna harus menyelesaikan berbagai 

tugas/misi agar cerita tersebut bisa berjalan sampai akhir. Jika 

gagal pada titik tertentu, ia harus mengulang dari check point 

terakhir atau bahkan dari awal lagi. 

 

2.) Modulated plot 

 

Gambar 2.5 Modulated Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/modulated.gif) 

 

Modulated plot memungkinkan suatu cerita memiliki beberapa 

pilihan alur cerita. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh pengguna akan 

berpengaruh pada kejadian yang akan ia hadapi selanjutnya dalam 

cerita tersebut. Setelah bermain beberapa kali, pengguna akan 

menemukan beberapa versi ending yang berbeda untuk cerita 

tersebut, yang tentu saja telah disusun sedemikian rupa oleh 

pengarang. 
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3.) Open plot 

 

Gambar 2.6 Open Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/open.gif) 

 

Open plot tidak memiliki susunan cerita yang terlihat jelas. 

Pengarang menyediakan “dunia” bagi pengguna untuk dijelajahi 

dan pengguna sendiri yang akan menentukan langkah yang ingin ia 

ambil dan menyusun jalan ceritanya sendiri.  

 

2.2 Teori Ilustrasi 

2.2.1 Pengertian Ilustrasi 

Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustre yang artinya menerangkan atau 

membuat terang. Ilustrasi merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan 

menggunakan teknik menggambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa 

lainnya dan dapat berupa gambar, simbol, relief, atau musik yang bertujuan untuk 

mengkomunikasikan atau menjelaskan sesuatu. 

Wigan (2008) dalam bukunya Basic Illustration – Text and Image berkata 

bahwa segala usaha untuk mendefinisikan ilustrasi pasti akan melibatkan berbagai 

macam pendapat dari berbagai sudut pandang. Ada pihak yang mengatakan 

ilustrasi muncul lebih dulu dari tulisan dan bermula dari lukisan yang ditemukan 
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di gua-gua. Pihak lain berpendapat bahwa seni yang berbasis kerajinan tangan 

yang pada akhirnya berkembang menjadi fine art-lah yang merupakan cikal bakal 

ilutrasi. 

Pada awalnya, ilustrasi berperan sebagai bentuk komunikasi visual, sarana 

komentar sosial, atau menjadi seni terapan dalam konteks komersial. Sekarang, 

akhirnya, semua seni dan desain kontemporer dianggap sebagai bentuk ilustrasi. 

 

“Ilustrasi adalah sebuah tanda yang tampak di atas kertas yang mampu 

mengkomunikasikan permasalahan tanpa menggunakan kata. la bisa 

berbentuk gambar, tabel, diagram, maupun peta, bahkan tipografi. 

Gambar adalah citra dari sesuatu yang biasanya nampak dan alami. la 

bisa menggambarkan suasana, seseorang, dan bahkan objek tertentu. 

Gambar adalah tranformasi dari bidang tiga dimensi menjadi dua dimensi. 

(White, 1982) 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), definisi ilustrasi adalah: 

1.) Gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, 

karangan, dsb; 

2.) Gambar, desain, atau diagram untuk penghias (halaman sampul dsb). 

 

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilustrasi 

merupakan gambar atau bentuk visual lain yang menghiasi dan menjelaskan 

sesuatu. Gambar ilustrasi dapat juga diartikan sebagai seni yang menceritakan 

sebuah kisah dengan gambar-gambar. Gambar ilustrasi mempunyai maksud untuk 

menjelaskan kenyataan dalam ilmu pengetahuan, melukiskan produk-produk baru 

dalam periklanan, peristiwa dalam suatu cerita, atau menggambarkan ide utama 

dari sebuah puisi. 
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2.2.2 Fungsi Ilustrasi 

Gambar ilustrasi mempunyai peranan penting pada sebuah bacaan, yaitu sebagai 

objek penerangan yang memperjelas maksud dari teks, sehingga seseorang dapat 

lebih mudah memahami alur cerita dari bacaan tersebut. Adanya bantuan gambar 

ilustrasi akan memudahkan seseorang untuk mengerti dalam mempelajari sesuatu. 

Selain sebagai penjelas, gambar ilustrasi juga mampu menarik perhatian pembaca 

untuk mengetahui isi suatu buku bacaan. 

Selain itu, ilustrasi juga bisa disebut sebagai penggambaran suatu ide atau 

gagasan dan cerita, baik yang nyata maupun imajinatif sehingga menjadi pesan 

yang komunikatif, sesuai dengan sasaran yang dituju. Ilustrasi adalah penalaran 

dari suatu kejadian, suasana atau cerita yang divisualisasikan menjadi suatu 

bentuk gambar. 

Menurut Jennings (1991) dalam bukunya yang berjudul The New Guide to 

Professional Illustration, ada tiga fungsi utama ilustrasi yaitu: 

1.) Decorating (dekorasi) 

Ilustrasi yang memiliki fungsi sebagai penghias, dipakai untuk 

meringankan efek dari tipografi, misalnya sebagai bingkai. Tentu 

saja semua jenis ilustrasi dapat melakukan ini, namun hanya 

ilustrasi dekoratif yang bisa melakukan ini tanpa memberikan arti 

lebih pada tulisan atau elemen lain yang ada. 

2.) Informing (memberitahukan) 

Di sini ilustrasi meliputi bidang penjelasan secara visual. Segala 

jenis ilustrasi dapat menjadi informatif saat sang ilustrator 
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membuat penelitian akurat mengenai subjek yang tengah diamati. 

Penelitian ini biasanya berdasarkan penyediaan naskah atau 

pemberian ringkasan dan segala informasi yang berkaitan dengan 

subjek yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah ilustrasi organ-

organ tubuh pada buku-buku kedokteran. 

3.) Commenting (mengomentari) 

Ilustrasi berfungsi sebagai sarana mengutarakan pendapat, saran, 

serta kritik. Ini merupakan fungsi yang paling kompleks dari 

ilustrasi di mana ilustrator mengekspresikan perasaannya terhadap 

suatu situasi atau subjek yang berada di sekitarnya. Salah satu 

contohnya adalah karikatur. 

 

2.2.3 Jenis – Jenis Ilustrasi 

Ada  berbagai jenis ilustrasi yang digunakan dalam berbagai konteks dan juga 

berbagai jenis ilustrator. Sebagian memfokuskan diri dalam bidang branding, 

packaging, dan advertising, sebagian lain pada buku anak-anak. Sebagian 

mencoba berhubungan dengan bidang medis dan sebagian lain pada editorial. 

Sejumlah ilustrator bahkan mencoba mencari media baru untuk penyampaian 

ilustrasinya; kain, dinding, set panggung, dan benda-benda umum lainnya. 

Berikut adalah pembagian jenis ilustrasi : 

1.) Advertising/Commercial illustration 

Ilustrasi yang dibuat untuk kepentingan mempromosikan produk, 

jasa, atau ide lain yang mengarah ke kebutuhan komersil. Ilustrasi 
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jenis ini mungkin yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagai contoh, ilustrasi jenis ini dapat ditemukan pada 

bungkus produk makanan, iklan di papan reklame, majalah, dan 

masih banyak lagi. 

 

 

Gambar 2.7 Advertising/Commercial Illustration 
(http://www.inspirationmix.com/wp-content/uploads/2012/05/Coca-Cola-

advertising-illustration-14.jpg) 

 

2.) Editorial illustration 

Ilustrasi yang dibuat untuk mendukung artikel editorial dalam suatu 

media publikasi agar artikel tersebut tidak terkesan kaku dan 

membosankan. Ilustrasi jenis ini dapat ditemukan di berbagai 

media cetak seperti  koran, tabloid, majalah, dan lain sebagainya. 
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Gambar 2.8 Editorial Illustration 
(http://www.advertising-illustration.com/images/graphics/gibbs_01.jpg) 

 

3.) Medical illustration 

Ilustrasi yang dibuat untuk hubungannya dengan dunia sains dan 

kedokteran. Ilustrasi jenis ini biasanya dapat ditemukan di ruang-

ruang kerja dokter, laboratorium, dan di buku-buku kedokteran dan 

bertujuan untuk misalnya memberikan gambaran akan produk, 

anatomi tubuh, dan lainnya. 

 

 

Gambar 2.9 Medical Illustration 
(http://www.andyevansen.net/Illustrations/Carotid_Artery.jpg) 
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4.) Fashion illustration 

Ilustrasi untuk kepentingan dunia fashion, contohnya perancangan 

busana. Ilustrasi yang dibuat di sini biasanya agak dilebih-lebihkan, 

misalnya dalam hal proporsi tubuh manusia; kaki dibuat lebih 

jenjang, badan sangat kurus dan tinggi, dan sebagainya. Hal itu 

bertujuan untuk menonjolkan benttuk tubuh yang ramping dan 

indah yang biasanya menjadi ciri khas model-model kelas 

atas/couture. 

 

 

Gambar 2.10 Fashion Illustration 
(http://3.bp.blogspot.com/-

10ngXB5JnVI/TghLOoA4vDI/AAAAAAAAAGU/STbb-

_yaAOc/s640/Alfredo%20Cabrera%20fashion%20illustration%205.jpg) 

 

5.) Technical illustration 

Technical illustration adalah penggunaan ilustrasi untuk 

mengkomunikasikan informasi yang bersifat teknis. Bentuknya 

bisa sebagai komponen gambar teknis atau diagram. Secara garis 

besar, technical illustration bertujuan untuk menghasilkan gambar 
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yang ekspresif yang secara efektif dapat menyampaikan informasi 

tertentu melalui saluran visual. 

Ilustrasi jenis ini pada umumnya menggambarkan dan menjelaskan 

subyek ke khalayak nonteknis. Oleh karena itu, penggambaran 

visual yang ada harus akurat dalam hal dimensi dan proporsinya. 

Biasanya digunakan dalam penggambaran mesin. 

 

 

Gambar 2.11 Technical Illustration 
(http://www.beaudaniels-illustration.com/technical-drawing-site-

2/img/product/CRF.jpg) 

 

6.) Caricatures (karikatur) 

Karikatur adalah sebuah penggambaran potret yang dilebih-

lebihkan dengan membuat suatu bentuk visualisasi wajah yang 

mudah dikenali. Berasal dari bahasa Italia caricare yang artinya 

memuat, karikatur adalah bentuk ilustrasi yang memiliki tujuan 

utama memuat sebanyak mungkin makna untuk ditampilkan secara 

efektif di dalam sebuah potret wajah. 
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Karikatur dapat berfungsi sebagai penyampai pesan tertentu yang 

dikemas dalam bingkai yang menarik sehingga mampu 

mengundang perhatian target pembaca. Sebagai contoh, cobalah 

buka halaman sebuah koran yang memuat sebuah gambar karikatur. 

Tentu pandangan kita pertama kali akan tertuju ke gambar tersebut 

dan kemudian kita akan mencoba mencerna pesan apa yang ingin 

disampaikan di sana. Terlepas dari pesannya sampai atau tidak, 

kebanyakan karikatur berhasil menarik perhatian sebagian besar 

target pembaca, di mana hal tersebut sangat penting dalam langkah 

awal sebagai media penyampai pesan. Selain itu, karikatur juga 

ditujukan sebagai bentuk hiburan yang unik. 

 

 

Gambar 2.12 Caricature 
(http://www.hdwallpapersdepot.com/wp-

content/uploads/2012/08/tombraider640.jpg) 
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7.) Children's book illustration (buku cerita anak-anak) 

Ilustrasi yang digunakan sebagai pengiring cerita pendek atau cerita 

bersambung. Biasanya ditemukan dalam buku cerita bergambar, 

majalah, dan sebagainya. Pada buku cerita bergambar, misalnya, 

ilustrasi berperan sebagai penerang alur cerita sekaligus menjadi 

unsur hiburan tambahan, terutama jika digunakan dalam buku 

cerita bergambar yang target pembacanya adalah anak-anak.  

 

 

Gambar 2.13 Children's Book Illustration 
(http://padded.files.wordpress.com/2010/04/img_0003.png) 

 

8.) Book  jacket illustration 

Ilustrasi yang digunakan sebagai cover buku atau book jacket. 
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Gambar 2.14 Book Jacket Illustration 
(http://img.bukabuku.com/wm.php?i=fragile310310.jpg) 

 

2.2.4 Teknik Ilustrasi 

Teknik ilustrasi yang dimaksud di sini adalah teknik gambar yang menggunakan 

suatu cara atau pola tertentu yang dimanfaatkan, dipilih, dan diolah untuk 

membantu atau mendukung suatu ide atau gagasan tertentu yang dikomunikasikan 

secara visual. Dalam dunia ilustrasi, sebenarnya teknik yang ada sangat beragam 

dan tidak terbatas karena semuanya tergantung pada keterampilan, pengalaman, 

pengenalan, eksplorasi material, serta olah kreatif masing-masing individu. 

Ilustrasi tergolong menjadi dua golongan besar, yaitu: 

1.) Teknik yang berdasarkan pada olah karakter dan gaya gambar 

Gaya (style) gambar dibedakan lagi menjadi banyak jenis. Yang 

paling umum dikenal adalah realis (realist), semi realis/semi kartun 

(semi realist), kartun (cartoon), dan fine art. 
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a. Gaya realis (realist) merupakan gaya menggambar di mana 

ilustrator menggambar semirip mungkin dengan tampilan 

objek tersebut di dunia nyata.  Keseluruhan gambar dibuat 

sedetail mungkin sehingga bisa menimbulkan ilusi apakah 

gambar tersebut merupakan foto dari sebuah objek nyata atau 

sekedar gambar. 

b. Gaya semi realis/semi kartun (semi realist) berada di tengah-

tengah antara gaya realis dan kartun. Terdapat unsur realis, di 

mana visual (gambar) didasarkan pada bentuk-bentuk yang 

ada di dunia nyata, seperti bentuk manusia yang humanoid 

(memiliki kepala, badan, dua tangan, dan dua kaki beserta 

jari-jarinya), pemilihan warna dan lainnya yang masih bisa 

dianggap wajar oleh para penikmat karya. Akan tetapi, tetap 

ada unsur kartun di mana gambar yang dibuat tidak 

sepenuhnya realis; masih ada unsur imajinatif yang 

membuatnya terlihat tidak terlalu serius jika dibandingkan 

dengan karya bergaya realis. 

c. Gaya kartun (cartoon), merupakan gaya menggambar yang 

paling imajinatif, di mana ilustrator bebas menggunakan 

imajinasinya untuk membuat karakter serta elemen lain yang 

sebenarnya tidak ada di dunia nyata. 

d. Fine art (seni murni) tidak bertujuan praktis seperti gaya 

menggambar yang lain, seperti misalnya untuk memenuhi 
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keinginan klien atau mendapat profit. Seniman atau ilustrator 

yang menganut gaya fine art berkreasi sesuai kehendak 

hatinya, untuk mengungkapkan ekspresi atau emosinya. 

Itulah mengapa banyak karya fine art yang terkadang sulit 

dimengerti oleh orang awam (bukan berkecimpung di dunia 

seni). 

 

 

Gambar 2.15 Realis, Semi Realis, dan Kartun 
(http://dahlig.deviantart.com/art/Pandora- 

42615227?q=gallery%3Adahlig%2F442248&qo=14, 

http://goo.gl/rDH0Q, http://goo.gl/qg6nz) 

 

2.) Teknik yang berdasarkan pada media 

Berdasarkan pada media yang digunakan, ilustrasi dapat 

dikelompokkan lagi menjadi dua jenis, yaitu teknik ilustrasi 

menggunakan media konvensional dan digital. Teknik ilustrasi 

dengan menggunakan media konvensional berarti ilustrator 

menggunakan peralatan seperti air brush, cat, tinta, pensil, pensil 

warna, dan lain sebagainya untuk kemudian membuat karyanya di 
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atas kertas, kanvas, kaca, atau media konvensional lainnya. Di sisi 

lain, teknik ilustrasi dengan menggunakan media digital berarti 

ilustrator menggunakan komputer dalam membuat karyanya, 

terkadang dapat dibantu dengan penggunaan graphic tablet. 

 

2.3 Background, Proses Pembuatan dan Hubungannya dengan 

Interaktifitas 

Menurut buku Layout and Composition for Animation oleh Ghertner (2010), latar 

belakang (background) merupakan elemen gambar yang letaknya paling jauh dari 

kamera dan tidak termasuk dalam gambar karakter maupun special effects. Proses 

pembuatannya meliputi langkah-langkah utama sebagai berikut:  

1.) Pembuatan sketsa kasar; memungkinkan seniman/desainer 

bereksplorasi dengan berbagai ide yang ada. 

2.) Inking; membersihkan garis-garis kasar dan menambahkan detail 

pada gambar. 

3.) Rendering (grayscale); bertujuan untuk menampilkan objek-objek 

yang ada dalam gambar dengan shading yang tepat sebagai akibat 

dari cahaya yang ada. 

4.) Pewarnaan gambar 

 

Dalam pembuatan latar belakang di komputer yang melibatkan unsur 3D, 

prosesnya tidak jauh berbeda. Namun, akan diperlukan gambar konsep objek dari 
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sisi depan, belakang, atas, serta kedua sisi kiri dan kanan agar dapat diketahui 

bentuk objek tersebut secara keseluruhan. 

Membicarakan hubungan antara desain latar belakang dengan interaktifitas 

pada novel interaktif tidak mungkin terlepas dari pembahasan layout. Pengaturan 

layout adalah pengaturan berbagai elemen desain yang ada baik itu foto, gambar, 

atau tulisan menjadi satu kesatuan yang enak dilihat dan pesan dari ilustrasi 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Sebuah layout yang baik harus 

memenuhi tiga kriteria (Ghertner, 2010), yaitu: 

1.) Works (berfungsi); dapat menyampaikan pesan secara cepat dan 

dengan cara yang tepat.  

2.) Organized (teratur); tata letaknya harus teratur sehingga tingkat 

kepentingan pesan dapat diikuti dengan jelas.  

3.) Attracts (menarik perhatian); harus tampil berbeda dan menarik 

perhatian. 

 

2.4 Teori Perspektif 

Dalam kehidupan sehari-hari, mata tidak mungkin melihat suatu objek tanpa 

menyadari adanya perspektif, ilusi optik yang menimbulkan efek jarak serta 

kedalaman dari apa yang sebenarnya terlihat. Perhatikan contoh berikut: 
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Gambar 2.16 Contoh Konsep Dasar Perspektif 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Seperti dijelaskan dalam buku Perspective from Basic to Creative (Gill, 

2006), dengan menganalisa gambar di atas saja, dapat ditarik kesimpulan 

mengenai tiga konsep dasar dalam menampilkan efek jarak dan kedalaman dalam 

menggambar suatu objek tiga dimensi. Semakin jauh jarak pandang kita terhadap 

tiang listrik tersebut, jarak antar tiang yang seharusnya sama menjadi terlihat 

semakin mengecil, tinggi tiang listrik semakin menyusut, dan kabel-kabel listrik 

yang tersusun secara paralel terlihat semakin menyatu. Namun, secara 

keseluruhan terdapat tujuh prinsip dasar perspektif yang harus dipahami oleh 

setiap pembuat skema agar dapat menghasilkan gambar yang representatif, yaitu 

convergence, foreshortening, diminution, shade and shadow, tone and colour, 

texture and pattern, dan detail. 
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1.) Convergence 

 

Gambar 2.17 Convergence 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Jika tembok bata di atas dilihat dari sudut pandang Subjek 1, setiap 

garis yang berparalel dengan garis pembatas atas dan bawah akan 

terlihat horizontal dan berparalel dengan permukaan tanah. Akan 

tetapi, saat dilihat dari sudut pandang Subjek 2, garis-garis tersebut 

tidak lagi terlihat berparalel melainkan terkesan semakin menyatu 

seiring dengan menyusutnya ukurannya. Pada sudut pandang ini, 

panjang sebenarnya dari garis tersebut tidak lagi diketahui. 
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2.) Foreshortening 

 

Gambar 2.18 Foreshortening 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Jika dilihat dari sudut pandang Subjek 1, ukuran panjang objek 

yang terlihat merupakan ukuran yang sebenarnya. Namun, jika 

posisi Subjek digeser secara memutar (rotate) semakin menjauh 

dari Subjek 1, maka ukuran panjang tembok akan semakin 

berkurang. Selain itu, jarak antar batu bata yang menyusun tembok 

tersebut juga akan semakin mengecil seiring semakin jauhnya jarak 

dari subjek. 
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3.) Diminution 

 

Gambar 2.19 Diminution 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Suatu objek yang letaknya semakin jauh dari subjek akan 

menimbulkan ilusi di mana objek tersebut akan terlihat semakin 

mengecil. 

 

4.) Shade and shadow 

 

Gambar 2.20 Shade and Shadow 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 
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Shade terbentuk saat sisi dari suatu suatu objek berada dalam posisi 

membelakangi cahaya, sedangkan shadow (bayangan) terbentuk 

saat sisi tersebut berada dalam posisi menghadap ke arah cahaya, 

namun cahaya tersebut terhalang oleh keberadaan objek lain. 

 

5.) Detail 

 

Gambar 2.21 Detail 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Detail dari suatu objek dapat lebih jelas terlihat saat objek tersebut 

berada dalam jarak yang lebih dekat. Pada gambar di atas, terlihat 

bahwa detail gambar gerbong kereta semakin berkurang seiring 

semakin jauhnya gerbong tersebut berada. Selain untuk 

memberikan kesan perspektif, detail kereta yang semakin 

berkurang juga perlu dilakukan sebagai akibat berkurang drastisnya 

ukuran dari gerbong kereta tersebut. 
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6.) Tone and colour 

 

Gambar 2.22 Tone and Colour 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Tone dan warna cenderung menjadi lebih pudar seiring bertambah 

jauhnya posisi suatu objek. Pada gambar di atas, kelima objek 

dianggap memiliki tone warna dengan intensitas kegelapan yang 

sama. Namun, semakin jauh posisi objek tersebut intensitas 

kegelapannya semakin berkurang dan objek tersebut telihat seolah-

olah memiliki tone abu-abu. Hal yang sama berlaku pada warna; 

warna dari suatu objek akan terlihat cerah dan jelas saat objek 

tersebut berada dalam jarak dekat, namun akan terlihat semakin 

pudar jika diletakkan di posisi yang semakin jauh. 
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7.) Texture and Pattern 

 

Gambar 2.23 Texture and Pattern 
(Perspective from Basic to Creative - Gill, 2006) 

 

Tekstur dan motif dari suatu objek terlihat lebih jelas dan mendetail 

saat objek tersebut berada dalam jarak dekat daripada saat objek 

tersebut berada dalam posisi yang lebih jauh. Pada gambar di atas, 

rumput, tekstur batang pohon, serta figur orang dapat dilihat 

dengan jelas jika berada dalam posisi dekat. Namun, saat berada 

dalam posisi yang lebih jauh detail yang ada semakin berkurang 

sehingga yang terlihat hanyalah figur pohon dan orang tanpa 

adanya detail yang terlalu berarti. 

 

Ada tiga jenis penggambaran perspektif yang dikenal pada umumnya, 

meskipun pada kenyataannya masih ada lagi jenis-jenis lain yang tidak umum 
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digunakan. Ketiganya memiliki hubungan yang berbeda antara garis-garis yang 

berada pada objek dengan picture plane. Picture plane merupakan bidang vertikal 

khayalan yang berdiri di mana gambar perspektif tersebut akan berada seharusnya. 

Dalam menggambar sebuah gambar perspektif, akan ada garis yang berparalel 

dengan picture plane. Garis-garis ini akan tetap digambar berparalel dalam 

perspektif. Di sisi lain, garis yang berada pada angle tertentu, miring, atau yang 

tidak berparalel dengan picture plane akan menghilang ke titik lenyap (vanishing 

point). Ketiga jenis perspektif ini dibedakan berdasarkan jumlah titik lenyap yang 

digunakan dalam proses penggambarannya. 

1.) One-point perspective 

 

Gambar 2.24 One-Point Perspective 
 (http://math.univ-lyon1.fr/irem/IMG/png/perspective_nbsp_decomposee_ 

0004.png) 

 

Objek yang digambar dalam perspektif ini memiliki dua set garis 

yang berparalel dengan picture plane dengan hanya satu set garis 
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lainnya yang tidak. Dikarenakan garis yang tidak berparalel akan 

menghilang ke arah titik lenyap, maka di sini hanya dibutuhkan 

satu titik lenyap saja. Perspektif jenis ini biasa digunakan dalam 

menggambar jalan, rel, koridor, atau bangunan dari satu angle yang 

memungkinkan sisi depan objek menghadap secara langsung ke 

subjek yang melihatnya. 

 

2.) Two-point perspective 

 

Gambar 2.25 Two-Point Perspective 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Ryrie_Building_ 

_perspective_of_the_south_and_west_facades.jpg) 

 

Objek yang digambar hanya memiliki satu set garis yang berparalel 

dengan picture plane, sedangkan dua set garis lainnya miring. Oleh 

karena itu, di sini dibutuhkan dua buah titik lenyap. Ini merupakan 

jenis perspektif yang paling umum digunakan. Jenis perspektif ini 
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dapat digunakan untuk menggambar objek yang sama seperti pada 

one-point perspective, namun dengan memutar angle-nya, 

contohnya sebuah bangunan yang dilihat dari sudut atau dua jalan 

bercabang yang semakin lama semakin menjauh. 

 

3.) Three-point perspective 

 

Gambar 2.26 Three-Point Perspective 
 (http://4.bp.blogspot.com/_sRhRuJN5m6s/TQE8LzvDr3I/AAAAAAAAAAo/tr 

4hF3Ccz4/s1600/3-vanishing-points.jpg) 

 

Objek yang digambar memiliki tiga set garis yang miring terhadap 

picture plane dan menyebabkan dibutuhkannya tiga titk lenyap. 

Jenis perspektif ini lebih sulit untuk dikerjakan dibandingkan jenis 

lain yang telah dijelaskan sebelumnya dan oleh karenanya lebih 

jarang digunakan. 
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2.5 Interactive Media Design 

2.5.1 Media 

Pengertian media seringkali disalahtafsirkan dengan sarana peralatan 

pendukungnya. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium dan berasal 

dari bahasa Latin, medius, yang berarti perantara atau pengantar.  Menurut 

Purnamawati dan Eldarni (2001) dalam buku Media Pembelajaran, media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Bila karena satu dan 

lain hal media tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur pesan 

seperti yang diharapkan, maka ia dianggap tidak efektif dalam arti tidak mampu 

mengkomunikasikan isi pesan yang ingin disampainkan oleh sumber kepada 

sasaran yang ditujunya. Oleh sebab itulah dalam mendesain pesan untuk suatu 

media harus diperhatikan ciri-ciri atau karakteristik dari sasaran atau penerima 

pesan, baik itu dari segi umur, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan lain 

sebagainya. Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk 

menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam 

mencapai suatu tujuan. 

Brets (2008) dalam buku Media Pembelajaran membagi media menjadi 

tiga jenis berdasarkan indera yang terlibat, yaitu: 

1.) Media audio 

Media audio merupakan media yang hanya melibatkan indera 

pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara 
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semata. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya, media audio 

menerima pesan verbal dan  nonverbal. Pesan verbal audio adalah 

bahasa lisan atau kata-kata, sedangkan pesan nonverbal audio 

adalah bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, gumam, 

musik, dan lain-lain. 

2.) Media visual 

Media visual merupakan media yang memberikan gambaran 

menyeluruh mulai dari yang konkrit sampai dengan abstrak. Media 

visual lebih bersifat realistis dan dapat dirasakan oleh sebagian 

besar panca indera kita, terutama oleh indera penglihatan. Media 

visual ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu media visual yang 

tidak diproyeksikan seperti model dan media grafis (foto, gambar, 

diagram, grafik) dan media visual yang diproyeksikan seperti 

transparansi OHP dan slide. 

3.) Media audio visual 

Media audio visual merupakan media yang melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat 

pesan yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan 

verbal dan  nonverbal yang terdengar layaknya media visual, juga 

pesan verbal yang terdengar layaknya media audio. Pesan  visual 

yang terdengar dan terlihat tersebut dapat disajikan melalui sajian 

audio visual seperti film. 
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2.5.2 Desain Interaktif 

 “Kombinasi dari media yang berbeda ke dalam presentasi digital yang 

memungkinkan pengguna berinteraksi. Beberapa media yang digunakan 

dalam presentasi digital tersebut adalah tipografi, gambar, animasi, video, 

suara, dan virtual reality (simulasi dengan gambar, suara, dan sensor) 

yang mengililingi dan meresponi aksi dari penggunanya.” (Graham, 1999) 

 

Kutipan di atas merupakan salah satu definisi desain interaktif yang 

dikemukakan oleh Lisa Graham. Salah satu alasan mengapa interaktifitas sangat 

besar peranannya adalah banyaknya aktivitas sehari-hari seperti membaca, 

berbicara, atau melihat video yang dapat dilakukan di komputer. Interaktifitas 

dapat mengontrol pengguna media tersebut. 

Misalnya saja bagi mereka yang menikmati kegiatan membaca. Pada 

umumnya, pembaca dari bahan bacaan biasa hanya sekedar bisa mengamati jalan 

cerita, tetapi tidak dapat mengubah hasil akhir dari cerita tersebut. Sebaliknya, 

pembaca dari sebuah dokumen interaktif dapat mengubah kecepatan, langkah, 

urutan dari informasi yang terdapat dalam cerita, bahkan sampai hasil akhir cerita, 

tergantung dari keinginan setiap individu. 

Menambahkan hiburan pada sebuah desain interaktif merupakan salah satu 

cara untuk memperoleh perhatian pembaca. Yang paling umum ditambahkan 

adalah elemen permainan (game). Namun, harus berhati-hati dalam menciptakan 

hiburan agar tetap sesuai dengan target pembaca/penonton. 

Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Interactive Design, 

Graham (1999) menekankan perbedaan desain pada media konvensional (kertas) 

dengan media interaktif digital. Ketentuan yang perlu diperhatikan pada desain 

pada media konvensional adalah sebagai berikut: 
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1.) Typeface: selama masih sesuai dengan style dan tone dari 

keseluruhan rancangan. 

2.) Size: 9, 10, dan 11 point adalah ukuran yang biasa dipakai dalam 

sebuah dokumen. 

3.) Ketebalan huruf: semua jenis ketebalan selama masih dapat terbaca 

dengan jelas. 

4.) Warna dan kontras: secara umum, semakin tinggi tingkat 

kontrasnya semakin mudah pula tulisan tersebut untuk dibaca. 

 

Di sisi lain, yang perlu diperhatikan dari desain pada media digital adalah 

sebagai berikut: 

1.) Typeface: pada layar, typeface yang digunakan adalah yang tingkat 

keterbacaannya tinggi seperti serif dan sans serif yang relatif tetap 

jelas terbaca baik dalam ukuran besar maupun kecil. Typeface 

dengan jenis dekoratif, script, condensed, dan expanded sebaiknya 

dihindari penggunaannya pada bagian body atau huruf-huruf kecil. 

2.) Size: penggunaan ukuran kecil dihindari jika media interaktif yang 

akan digunakan nantinya memiliki resolusi rendah, misalnya 

handphone. 

3.) Ketebalan: huruf yang tipis akan lebih sulit dibaca, kecuali media 

interaktif yang digunakan memiliki resolusi tinggi seperti tablet 

atau komputer. 
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4.) Warna dan kontras: pemilihan warna mungkin akan sulit dikontrol 

karena setiap layar media digital berbeda-beda tingkat warnanya. 

Akan tetapi, kontras yang tinggi antara tulisan dan latar belakang 

akan membantu mempermudah tulisan tersebut untuk dibaca, tidak 

terpengaruh oleh jenis layar monitor yang digunakan untuk 

menampilkannya. 

 

2.5.3 Interaktifitas dalam Novel Interaktif 

Interaktifitas berasal dari kata interaktif, yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001) diartikan sebagai proses melakukan aksi atau dikenai aksi. 

Sebuah graphic novel akan disebut interaktif jika dalam penyajiannya terdapat 

unsur interaksi antara yang satu dan lainnya, atau dengan kata lain antara 

pengguna dan graphic novel itu sendiri. Pengertian inilah yang mendasari 

pembuatan novel interaktif .  

Menurut Sweetser  (2008) dalam bukunya yang berjudul Emergence in 

Games, terdapat lima elemen kunci agar interaksi dapat terjadi, yaitu sebagai 

berikut: 

1.) Consistency (Konsistensi) 

Konsistensi berhubungan dengan suatu objek yang memiliki fungsi 

atau perilaku yang konsisten dalam sebuah sistem. Hal ini 

memungkinkan pengguna untuk mempelajari peraturan, cara 

berinteraksi dengan objek di sekitarnya, dan untuk menghindari 
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kebingungan dan frustasi. Terdapat dua elemen penting yang dapat 

menunjang konsistensi, yaitu: 

a. Objek yang serupa secara visual sebaiknya memiliki fungsi 

atau perilaku yang serupa juga. 

b. Objek yang memiliki fungsi atau perilaku yang berbeda 

sebaiknya ditampilkan berbeda secara visual. 

 

Sebagai contoh, konsistensi pada sebuah novel interaktif akan 

terlihat dari kemunculan tombol dan fungsinya. Hal sepele seperti 

tombol next yang selalu berpindah letaknya pada setiap scene yang 

berbeda bisa menimbulkan kebingungan bagi pengguna. 

 

2.) Immersion (Imersi) 

Imersi berkaitan dengan menarik pengguna ke dalam sistem dengan 

mempengaruhi indera serta emosinya melalui berbagai elemen 

pendukung interaktivitas, yaitu audio, visual, serta narasi sehingga 

pengguna merasa seolah-olah benar-benar berada di dalam dunia 

buatan tersebut. Tanpa adanya tingkat imersi yang cukup, maka 

interaktivitas yang dicapai tidak maksimal sehingga tidak akan 

terjadi proses interaksi. Konsistensi visual serta ketepatan 

penggunaan audio, baik itu untuk kepentingan soundtrack maupun 

sound effects memegang peranan penting dalam membangun imersi 

terhadap pengguna. Menjaga imersi sama dengan menjaga mimpi 
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yang terus menerus (continuous dream). Ketika mimpi tersebut 

terganggu, maka imersi akan hilang (Bates, 2004). 

Sebagai contoh, timing animasi yang sesuai dengan situasi cerita 

serta sound effetcs pada sebuah novel interaktif dapat membantu 

membangun suasana mencekam, ceria, dan sebagainya. 

 

3.) Intuitiveness (Intuisi) 

Intuisi berkaitan dengan menemukan ekspektasi pengguna ketika 

menentukan pilihan dalam menjalankan suatu media interaktif. 

Intuisi pengguna digunakan secara tidak sadar ketika menjalankan 

sebuah novel interaktif yang memungkinkan pengguna memilih 

alur cerita. Ekspektasi dibentuk dari dua tipe pengalaman yang 

dialami pengguna, yaitu: 

a. Pengalaman dengan dunia nyata 

b. Pengalaman yang didapat dari sistem atau produk interaktif 

serupa yang pernah dijalankan sebelumnya, seperti game atau 

novel interaktif lainnya. 

 

Sebuah sistem interaktif yang memiliki tingkat intuitif yang tinggi 

akan lebih mudah dipahami sehingga pengguna dapat berinteraksi 

lebih baik dengan sistem. Sebagai contoh, dalam hal perancangan 

alur dari sebuah novel interaktif, pengarang perlu 

memperhitungkan tingkat kesesuaiannya dengan akal sehat atau 
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kewajaran yang sesuai dengan ekspektasi pengguna pada umumnya 

sehingga pilihan alur yang ditetapkan tidak terkesan mengada-ada 

atau malah seperti ingin mengerjai pengguna. 

 

4.) Freedom (Kebebasan) 

Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dan 

keleluasaan bagi pengguna untuk menentukan pilihan; dengan cara 

seperti apa mereka berinteraksi dengan sistem. Tentunya hal 

tersebut tetap dibatasi oleh aturan-aturan dalam sistem tersebut, 

seperti misalnya objek apa saja yang bisa dipilih serta pilihan apa 

saja yang disediakan. Pengguna diberikan keleluasaan untuk 

memilih dan cara mereka berinteraksi tergantung dari kreativitas 

dan intuisi dari pengguna itu sendiri. 

Dalam konteks novel interaktif, kekuasaan pengarang terbatas pada 

memberikan pilihan alur cerita, pengaturan sistem, menentukan 

cara kerja tombol dan aturan main serta jalannya alur cerita. 

Pengarang memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk memilih 

alur atau pilihan untuk membaca dari bagian alur yang mana, 

bukannya memaksakan alur yang harus dipilih oleh pembaca. 

 

5.) Physics (Hukum Alam) 

Physics atau hukum alam berkaitan dengan realisme; kedekatan 

objek dan perilakunya dengan pengalaman pembaca di dunia nyata. 
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Hukum alam mencakup gravitasi, momentum, dan penerapan 

hukum dasar fisika. Hal ini berkaitan dengan gerakan objek secara 

konsisten saat dikenai respon tertentu dari pengguna agar sesuai 

dengan  ekspektasi pengguna yang kemudian mempermudah 

terjadinya imersi. 

Novel interaktif menerapkan physics dalam animasi yang 

disisipkan pada beberapa adegan, atau apa yang terjadi pada suatu 

objek pada adegan berikutnya ketika pengguna memilih untuk 

merespon terhadap keberadaan objek tersebut. 

Terkadang dalam beberapa novel interaktif yang memiliki genre 

fantasi, kemungkinan besar beberapa perilaku objek tidak sesuai 

dengan pengalaman pengguna di dunia nyata. Hal ini dapat 

menyebabkan rusaknya imersi akibat ketidaksesuaian dengan 

pengalaman pembaca jika tidak ditampilkan dengan prinsip 

konsistensi. Konsistensi pada tampilan perilaku objek yang 

tergolong unik dan tidak sesuai dengan kenyataan dapat membuat 

pembaca menganggapnya sebagai suatu kenyataan yang baru, 

menunda perasaan asing terhadap objek tersebut sehingga imersi 

tetap terjaga. 

 

2.6 Unsur Budaya: Legenda Candi Prambanan 

Pada jaman dahulu kala, di Pulau Jawa, khususnya di daerah Prambanan berdiri 

dua buah Kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan 
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Pengging adalah kerajaan subur dan makmur yang dipimpin oleh seorang raja 

yang arif dan bijaksana bernama Prabu Damar Moyo Ia mempunyai seorang putra 

yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Keraton Boko berada di wilayah 

kekuasaan Kerajaan Pengging, diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Boko 

yang kejam dan suka memakan daging manusia. Ia memiliki seorang putri yang 

cantik jelita yang bernama Putri Loro Jonggrang serta seorang patih berwujud 

raksasa yang benama Patih Gupolo. 

Prabu Boko ingin memberontak dan menguasai kerajaan Pengging, maka 

dari itu ia dan Patih Gupolo mengumpulkan kekuatan untuk melaksanakan 

ambisinya itu. Setelah semua persiapan telah selesai, berangkatlah Prabu Boko 

dan prajuritnya menuju ke Kerajaan Pengging untuk menyerang. Terjadilah 

perang di Kerajaan Pengging antara prajurit Pengging dan prajurit Kraton Boko. 

Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak; rakyat Pengging pun ikut 

menderita karena perang. Mengetahui bahwa rakyatnya menderita dan banyak 

prajurit meninggal, Prabu Damar Moyo mengutus Raden Bandung Bondowoso 

maju untuk ikut melawan Prabu Boko. Terjadilah perang sengit antara mereka 

berdua yang berakhir dengan kematian Prabu Boko. 

Melihat rajanya tewas, Patih Gupolo pun melarikan diri, yang kemudian 

dikejar oleh Raden Bandung sampai ke Keraton Boko. Sesampainya di sana, Patih 

Gupolo melapor pada Putri Loro Jonggrang bahwa ayahnya telah tewas di tangan 

ksatria Pengging yang bemama Raden Bandung Bondowoso sehingga berdukalah 

Putri Loro Jonggrang. 
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Saat Raden Bandung Bondowoso tiba di Keraton Boko, terkejutlah ia 

melihat kecantikan Putri Loro Jonggrang dan ingin mempersuntingnya sebagai 

istri. Namun, karena Raden Bondowoso telah membunuh ayahnya, Putri Loro 

Jonggrang memikirkan siasat untuk menolak pinangannya itu dan iapun 

mengajukan dua buah permintaan kepada Raden Bondowoso. Pertama, ia ingin 

dibuatkan sebuah sumur. Kedua, ia ingin dibuatkan seribu candi dalam waktu 

semalam. 

Bandung Bondowoso menyanggupi kedua permintaan sang putri dan 

segeralah ia membuat sumur Jala Tunda. Iapun memanggil Putri Loro Jonggrang 

untuk melihat sumur tersebut. Putri Loro Jonggrang meminta Raden Bandung 

Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur dan setelah Raden Bandung sampai di 

bawah, ia memerintahkan Patih Gupolo untuk menimbunnya dengan batu. Putri 

Loro Jonggrang dan Patih Gupolo menganggap Raden Bandung telah mati, tapi 

ternyata di dalam sumur Raden Bandung masih hidup dan bahkan bersemedi 

untuk dapat keluar dari sumur tersebut. 

Setelah berhasil keluar dari sumur, Raden Bandung Bondowoso kembali 

menemui putri Loro Jonggrang dengan marah besar karena telah menimbunnya di 

dalam sumur. Tetapi setelah melihat kecantikannya, emosinya kembali mereda. 

Putri Loro Jonggrang menagih janji yang kedua untuk membuatkannya seribu 

candi dalam waktu semalam. Segeralah Raden Bandung memerintahkan para jin 

untuk membuat seribu candi. Merasa takut, Loro Jonggrang yang sangat ingin 

menggagalkan usaha Raden Bandung Bondowoso memerintahkan para gadis di 
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sekitar Prambanan untuk menumbuk padi dan membakar jerami supaya langit 

terliaht terang seperti pagi sudah tiba. Ayam-ayampun berkokok bersahut-sahutan. 

Mendengar ayam berkokok dan orang menumbuk padi, serta terang yang 

terlihat dari arah timur, para jinpun berhenti membuat candi dan melapor pada 

Raden Bandung Bondowoso bahwa mereka tidak bisa meneruskan membuat 

candi. Ia memanggil putri Loro Jonggrang untuk menghitung jumlah candi yang 

telah dibuat. Ternyata jumlahnya baru 999 candi. Putri Loro Jonggrang pun tidak 

mau dipersunting Raden Bandung. 

Merasa ditipu dan dipermainkan, Raden Bandung murka dan mengutuk 

putri Loro Jonggrang dan mengutuknya menjadi candi yang keseribu. Sampai 

sekarang arca patung Loro Jonggrang masih ada di Candi Prambanan dan Raden 

Bandung Bondowoso mengutuk para gadis di sekitar Prambanan menjadi perawan 

kasep (perawan tua) karena telah membantu putri Loro Jonggrang. 

Mitos yang berkembang kemudian, pasangan muda yang menjalin cinta di 

sekitar Candi Sewu/Candi Loro Jonggrang kisah cintanya akan berakhir. 

 

2.7 Penerapan Teori Warna terhadap Makna Budaya 

Dalam buku Pengenalan Teori Warna oleh Nugroho (2008), disebutkan bahwa 

warna merupakan unsur terpenting dalam desain, karena dengan warna suatu 

karya desain akan memiliki arti dan nilai lebih (added value). Warna terjadi 

karena sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat dari sentuhan 

gelombang cahaya pada retina mata.  
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Dalam sebuah gambar, warna memiliki peran sebagai pembangkit mood, 

penarik perhatian, dan untuk memberikan pengaruh emosional kepada suasana 

yang diciptakan. Sebuah gambar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada 

penikmat karya jika layout serta warna digunakan pada tempat yang tepat, dengan 

perpaduan yang tepat pula. Selain itu warna dapat digunakan melalui kombinasi 

yang tak terbatas untuk menyampaikan ide dan emosi kita. Hal tersebut sangat 

penting pada buku ilustrasi karena warna dapat dengan cepat memberikan 

informasi tentang situasi yang terjadi pada saat itu, saat membuka sebuah halaman, 

sebelum melihat gambar maupun tulisan, pembaca telah terlebih dahulu diserang 

oleh warna yang ada pada gambar sehingga pembaca dapat merasakan kesan apa  

yang terjadi pada karakter tersebut serta adegan yang sedang terjadi. 

Dalam kebudayaan tertentu, warna memiliki arti dan makna tersendiri 

sehingga dalam memilih warna harus diperhatikan berbagai aspek seperti apakah 

warna yang dipilih memiliki arti tersendiri pada masyarakat yang dituju atau tidak 

sehingga tidak akan terjadi kesalahan persepsi. Menggunakan warna dengan baik 

dan tepat merupakan masalah desain yang rumit. Masing-masing individu dan 

budaya memiliki standar dan kriteria yang berbeda dalam menentukan warna yang 

menurut  mereka tepat. Berikut makna warna yang dikenal masyarakat pada 

umumnya. 

 

Warna Makna Positif Makna Negatif 

Merah Kekuatan, energi, kehangatan, 

cinta, persahabatan, api, 

Nafsu, kesombongan, 

peperangan, amarah, 
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kegairahan, kecepatan, 

kepemimpinan, kejantanan, 

sosialisme, musim panas. 

radikalisme, 

komunisme. 

Pink Musim semi, spresiasi, simpati, 

kesehatan, cinta, feminisme, 

keremajaan. 

Homoseksualitas, 

kelemahan, 

kekurangan. 

Jingga Kehangatan, semangat, ceria, api, 

musim gugur, simpati, cinta. 

Berlebihan, 

kesombongan, 

peringatan, bahaya. 

Kuning Kekayaan, emas, sinar, 

kehidupan, matahari, 

keberuntungan, sukacita, 

kemakmuran, keberanian. 

Cemburu, iri hati, 

ketidakjujuran, penakut, 

bahaya, kelemahan. 

Hijau Stabletil, alam, lingkungan, 

santai, subur, musim semi, 

kemakmuran, bumi, ketulusan, 

harmoni, stabilitas. 

Nasib buruk, dengki, 

tidak berpengalaman, 

memalukan, sakit, 

korupsi. 

Biru Kepercayaan, air, setia, damai, 

kesejukan, percaya diri, 

kelembutan, loyalitas, teknologi, 

musim salju, persahabatan, 

kebenaran. 

Sedih, dingin, depresi. 

Ungu Bangsawan, spiritualitas, Sombong, kasar, 
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kreativitas, kejayaan, kenikmatan, 

romantisme. 

misteri, kebingungan, 

membesar-besarkan. 

Cokelat Tanah, bumi, netral, hangat, 

perlingungan, bumi, 

kesederhanaan. 

Tumpul, kotor, 

kebodohan, berat, 

kemiskinan. 

Abu-abu Modern, cerdas, bersih, 

intelektual, kesederhanaan, netral. 

Kesedihan, bosan, 

debu, perkabungan, 

kebodohan. 

Putih Disiplin, suci, bersih, damai, 

pemujaan, salju, damai, 

pengharapan. 

Hampa, kematian, 

menyerah, penakut. 

Hitam Kokoh, anggun, kuat, misteri, 

mewah, modern, keseriusan, 

formalitas. 

Penyesalan, marah, 

kematian, takut, 

pemberontakan, 

perkabungan. 

 

Sebagai contoh, pada budaya Asia, warna kuning memiliki makna warna 

kerajaan, sedangkan di budaya barat menggunakan warna ungu. Di Cina, warna 

merah dimaknai sebagai perayaan, keberuntungan, dan kemakmuran, sementara di 

Eropa justru terkait dengan partai politik. Warna biru memiliki makna positif 

dalam banyak budaya di dunia dan warna hitam memiliki makna negatif di 

berbagai budaya di dunia. 
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