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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peribahasa 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional, 

dicantumkan bahwa peribahasa merupakan ungkapan atau kalimat, padat 

dan berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan 

tingkah laku (2008: 1160). 

Diungkapkan oleh Anne Ahira di dalam artikel “Makna Peribahasa” 

(http://www.anneahira.com/makna-peribahasa.htm), meski peribahasa 

mempunyai makna yang baik dan luhur, namun tidak diketahui oleh siapa 

peribahasa-peribahasa itu diciptakan. Yang dapat dipastikan yaitu bahwa 

beberapa peribahasa lahir dari sastra melayu yang kemudian di kemudian 

hari diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; demikian yang ditulis 

olehnya dalam artikelnya yang lain “Yuk, Kenali Ragam Peribahasa” 

(http://www.anneahira.com/peribahasa-24070.htm). Dalam buku Peribahasa 

karya K. St. Pamuntjak (2004: 2), disebutkan bahwa selain dari bahasa 

Melayu, ada peribahasa yang merupakan serapan dari peribahasa Arab, 

Belanda, Minangkabau, Palembang, Bengkulu, Banjarmasin, Lampung, 

Makassar, dan berbagai daerah lainnya. Tentu saja kalimat-kalimat 

peribahasa tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga 

menjadi bentuk yang sudah baku.  
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Munculnya peribahasa tentu bukan tanpa sebab. Ada beberapa 

peribahasa yang dapat ditarik asal usulnya dari makna yang terkandung di 

dalamnya. Terdapat tiga sumber asal-usul peribahasa, yaitu dari pengalaman 

hidup, pengamatan terhadap keadaan lingkungan sekitar, dan kalimat-

kalimat yang berdasarkan pada kitab suci, misalnya kalimat “tuntutlah ilmu 

sampai ke liang kubur sekali pun” yang dikutip dari Kamus Istimewa 

Peribahasa Melayu yang disusun oleh Abdullah Hussain. 

Dalam artikel tulisan Anne Ahira yang berjudul “Makna Peribahasa” 

(http://www.anneahira.com/makna-peribahasa.htm), ditegaskan bahwa 

peribahasa punya susunan dan bentuk yang baku serta tetap, yang artinya 

sampai kapan pun kalimat peribahasa tidak akan pernah berubah. Karena 

bentuk yang tetap inilah, maka peribahasa dapat digolongkan menjadi 

pepatah, perumpamaan, dan pameo. 

Masih dari sumber artikel yang sama, disebutkan bahwa pepatah 

adalah peribahasa yang mengandung nasihat dan ajaran bertingkah laku. 

Pepatah lebih tepat disebut sebagai ajaran nenek moyang yang diturunkan 

secara turun menurun, biasanya secara lisan. Setiap adat mewarisi pepatah 

dan wejangan dari para leluhurnya masing-masing. Masyarakat yang masih 

kuat memegang adat biasanya menjadikan pepatah sebagai pedoman hidup. 

Contoh pepatah yaitu “hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang 

jua” dan “berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah”. 

Anne juga mendeskripsikan perumpamaan sebagai peribahasa yang 

berupa perbandingan antara dua hal atau benda, biasanya menggunakan 

Perancangan Media Interaktif..., Victor Likman, FSD UMN, 2013



 

9 
 

kata-kata “seperti”, “ibarat”, “bak”, “bagai”, “laksana”, dan “umpama”. 

Contoh perumpamaan yaitu “bagai itik pulang petang” atau “bagai diiris 

dengan sembilu”. 

Untuk pameo, artikel tersebut menyebutnya sebagai peribahasa yang 

berbentuk semboyan. Makna peribahasa jenis ini biasanya sangat padat, 

namun penuh energi. Misalnya, “esa hilang, dua terbilang” atau “bersatu 

kita teguh, bercerai kita runtuh”. 

Peribahasa diciptakan bukan tanpa tujuan atau manfaat. Masih dari 

sumber yang sama, dinyatakan bahwa ada beberapa manfaat dari 

penggunaan peribahasa yang baik dan benar, di antaranya sebagai berikut. 

1.) Peribahasa sebagai alat menyindir secara halus. Peribahasa pada 

umumnya punya makna yang tersirat; tidak langsung menunjukkan 

makna yang sebenarnya. Keunggulan inilah yang membuat peribahasa 

cukup efektif untuk menyembunyikan makna sebenarnya dari sindiran 

yang hendak dilontarkan. Dengan peribahasa, sindiran yang tajam pun 

dapat terdengar halus dan beradab daripada perkataan yang perdas dan 

membuat sakit hati. Misalnya saja peribahasa “tong kosong nyaring 

bunyinya” yang artinya orang yang banyak omong biasanya berilmu 

dangkal. 

2.) Peribahasa untuk memberikan nasihat kepada orang lain tanpa terkesan 

menggurui. Penggunaan peribahasa yang tepat, misalnya saja peribahasa 

“seperti ilmu padi, makin berisi kian merunduk”, akan menunjukkan 
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pesan moral yang mengajarkan setiap orang pintar untuk tetap rendah 

hati dan tidak sombong. 

3.) Untuk memberikan pujian secara halus. Contohnya peribahasa “air 

tenang menghanyutkan” yang artinya walau seseorang terlihat sangat 

kalem, namun ternyata punya pengetahuan dan keahlian yang luas. 

4.) Manfaat untuk menunjukkan perumpamaan terhadap sesuatu hal. 

Misalnya saja “bagai pinang dibelah dua”, yang digunakan untuk 

menunjukkan dua hal yang sangat identik hingga sulit untuk 

membedakannya. 

 

2.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Dalam metodologi pembelajaran yang disusun oleh Pusat Pengembangan 

dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, butuh 

pendekatan, metode, dan strategi tertentu dalam mengajarkan bahasa 

Indonesia. 

Seperti yang disebutkan di dalam modul pembelajaran tersebut (2009: 

3-9), ada empat macam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu: 

1.) Pendekatan Whole Languange 

Yaitu jenis pendekatan dimana pembelajaran bahasa disajikan sebagai 

satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Pada saat mengajari bagaimana 

berbahasa yang baik, dapat saja pengajarannya selain dari segi lisannya, 

namun sekaligus juga bagaimana menulis dan membacanya. Selain itu, 

materi-materi pengajaran selain bahasa pun dapat diselipkan, seperti 
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bahasa-agama, bahasa-IPA, atau bahasa-matematika.Perpaduan seperti 

ini didasarkan pada kemampuan anak untuk belajar secara aktif terhadap 

sesuatu yang disajikan secara komplet (whole) dan terpadu (integrated).  

2.) Pendekatan kontekstual 

Pendekatan kontekstual yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kondisi konkret yang terjadi di sekitar siswa sehingga bahan 

pembelajaran dapat berkesinambungan dan diterapkan pada kondisi 

nyata pelajar. Pendekatan ini ditujukan agar hasil pembelajarannya dapat 

menjadi lebih bermanfaat dan lebih dekat dengan siswa. 

3.) Pendekatan komunikatif 

Pendekatan ini lebih berbasiskan pada kegiatan saling berinteraksi dan 

bertimbal balik antarpeserta didik. Interaksi ini juga bertujuan untuk 

mengembangkan empat keterampilan berbahasa (berbicara, membaca, 

menulis, mendengar) selain kemampuan berbahasa secara lisan 

saja.Kegiatan dalam pendekatan komunikatif yakni kegiatan-kegiatan 

komunikatif fungsional dan kegiatan yang bersifat interaksi sosial. 

4.) Pendekatan integratif 

Integratif artinya penyatuan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Jadi, 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, proses integrasi dapat dilakukan 

dalam pelajaran bahasa itu sendiri, maupun dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya. Misalnya, dalam belajar membaca dapat diintegrasikan dengan 

proses menulis, atau penggabungan aspek bahasa dengan sains.  
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Adapun metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, yaitu: 

1.) Metode audiolingual 

Metode yang menekankan pada pengulangan sampai siswa menjadi 

hapal dan mengerti suatu elemen bahasa. Proses pengajarannya meliputi 

guru meminta siswa untuk mengulang proses sampai tidak terjadi 

kesalahan. 

2.) Metode komunikatif 

Metode ini mencakup semua keterampilan kebahasaan. Maksud dari 

metode komunikatif adalah agar setiap siswa mampu untuk membuat 

pesan kepada orang lain. 

3.) Metode produktif 

Lebih diarahkan kepada pada berbicara dan menulis untuk menuangkan 

gagasannya. Semua gagasan disampaikan dengan bahasa yang 

komunikatif. Komunikatif artinya ada respon dari lawan bicara. 

4.) Metode langsung 

Mengarahkan siswa untuk langsung menggunakan bahasa secara lisan 

dan berbicara langsung layaknya menggunakan bahasa ibu secara 

intensif dan berkesinambungan. 

5.) Metode partisipatori 

Metode pembelajaran tersebut lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa secara penuh. Keterlibatan ini memosisikan seorang siswa sebagai 

subjek belajar. Guru hanyalah pemandu dan fasilitator. 
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6.) Metode membaca 

Tujuannya yaitu agar siswa dapat memahami berbagai jenis bacaan 

untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Kosa kata dan tata 

bahasa ditekankan di sini. 

7.) Metode tematik 

Setiap unit pertemuan diorientasikan ke dalam satu tema khusus. 

Komponen materi belajar yang disajikan secara tematik dibuat agar 

siswa dapat belajar secara konkret, kontekstual, kontemporer, dan 

konseptual. 

8.) Metode kuantum 

Pelajar juga menjadi subjek utama dari metode ini. Proses dan kecepatan 

belajar disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman siswa. 

Hubungan dalam kelas dibuat lebih dinamis agar guru bisa tahu 

bagaimana perkembangan peserta didiknya. 

9.) Metode diskusi 

Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi kelompok. Setiap 

anggota kelompok saling bertukar ide untuk memecahkan suatu masalah, 

menjawab pertanyaan, menambah pengetahuan, atau membuat suatu 

keputusan. 

10.) Metode kerja kelompok kecil 

Metode ini digunakan untuk mengajarkan materi khusus. Pusat dari 

metode ini adalah para siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh 

pengetahuan sendiri melalui bekerja bersama-sama. Guru hanyalah 
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memonitor kerjaan para siswa. Yang ingin diperoleh dari metode ini 

adalah kemampuan interaksi sosial. 

Strategi yang dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada 

siswa SD: 

1.) Strategi pembelajaran langsung 

Tekniknya yaitu menggunakan pembelajaran ekspositoris dimana guru 

akan menerangkan di depan kelas kepada siswanya. Orientasi guru 

sangat besar di sini. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan 

akademis siswa. 

2.) Strategi pembelajaran cooperative learning 

Yaitu proses pembelajaran yang menekankan pada kerja sama dalam 

kelompok-kelompok yang biasanya terdiri dari 3-5 siswa untuk 

mempelajari suatu materi akademik. Untuk itu, setiap anggota kelompok 

harus berkontribusi dan berperan dalam kelompoknya masing-masing. 

Tanggung jawab setiap siswa pun bisa menjadi berbeda-beda. 

3.) Strategi pembelajaran problem solving 

Pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Strategi ini 

dimaksudkan agar peserta didik memahami dan menguasai materi 

pembelajaran untuk menggunakan strategi pemecahan masalah. 

4.) Strategi mengulang 

Secara sederhana, strategi ini hanya mengajarkan siswa untuk membaca 

secara berulang materi tertentu untuk menghapalnya. Secara kompleks, 
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strategi ini melibatkan ide-ide kunci, catatan pinggir, dan menuliskan 

kembali inti informasi yang telah didapatkan . 

5.) Strategi elaborasi 

Adalah proses menambahkan suatu pengetahuan baru sehingga 

informasi yang sudah ada menjadi lebih bermakna. Strategi ini 

melibatkan proses membuat catatan, analogi, dan PQ4R (preview, 

question, read, reflect, recite, review) 

6.) Strategi organisasi 

Terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi bagian-

bagian yang lebih terperinci. 

Dari metode-metode yang sudah dijabarkan di atas, metode yang 

dapat diserap untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak-anak SD 

antara lain: 

1.) Untuk pembelajaran pendengaran 

Metode audiolingual, komunikatif, dan integratif. 

Teknik yang dapat digunakan: mendengarkan cerita, pesan berantai. 

2.) Untuk pembelajaran berbicara 

Metode audiolingual, produktif, langsung, komunikatif, integratif, dan 

partisipatori. 

Teknik yang dapat digunakan: bermain peran, cerita berangkai, 

menerangkan suatu objek. 

3.) Untuk pembelajaran membaca 
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Metode membaca, komunikatif, integratif, tematik, kuantum, dan 

partisipatori. 

Teknik yang dapat digunakan: mengubah bacaan ke dalam gambar, 

membaca memindai, membaca bergantian, membaca ekstensif. 

4.) Untuk pembelajaran menulis 

Metode produktif, komunikatif, integratif, tematik, kuantum, 

partisipatori, konstruktif. 

Teknik yang dapat digunakan: menulis dari gambar, menulis objek 

langsung, pembandingan objek langsung, meneruskan tulisan. 

 

2.3 Interaktifitas 

Dalam buku “Virtual Architecture” (Shiratuddin, 2008: 14), disebutkan 

bahwa, interaktifitas adalah interaksi antara komputer dan pengguna yang 

terjadi melalui perubahan pandangan lokasi, jenis perintah, perintah suara, 

klik mouse dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya, setiap interaktifitas yang ditawarkan kepada pengguna 

oleh berbagai macam media punya alur sendiri-sendiri yang menuntun 

mulai sejak pengguna menjalankan media sampai dengan selesai 

menggunakan dan mengeksplorasinya. Oleh Fullerton (2008: 119), setiap 

media interaktif maupun game punya alur yang secara garis besar 

digolongkan seperti berikut. 
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Gambar 2.1 Skema Alur Game dan Media Interaktif 
(Game Design Workshop oleh Tracy Fullerton, hlm. 119) 

Setiap jenis media interaktif, termasuk game, akan selalu mempunyai 

kemungkinan-kemungkinan (possibilities) akan apa yang dapat dilakukan 

oleh user. Kemungkinan-kemungkinan tersebutlah yang kemudian 

berkembang menjadi alur interaksi dalam media itu. Secara garis besar, ada 

tiga jenis alur, yaitu linear, bercabang, dan bebas. 

Linear flow atau alur linear menawarkan pengalaman interaktifitas 

yang lebih terbatas, dimana user seperti sudah “dituntun” ke suatu tujuan 

sejak memulai media, jadi bagaimanapun, user akan tetap menemui akhir 

dan outcome yang sama yang sudah ditentukan oleh sistem dalam media 

tersebut.  

Berbeda dengan alur yang linear, ada beberapa media yang mampu 

mengakomodir alur yang lebih bercabang. Hal ini menyebabkan user dapat 

lebih bebas dalam menentukan alur interaksi dengan kemungkinan yang 

lebih banyak daripada alur linear. Kadang pula, user akan menemui hasil 

akhir yang berbeda dalam mengambil alur yang berbeda. 
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Dalam kasus media atau permainan yang bersifat simulasi, atau yang 

melibatkan massive multiplayer, biasanya menggunakan alur yang benar-

benar bebas. Dalam alur semacam ini, user dapat menata sendiri alur 

interaksi seperti apa yang diinginkan dan sepenuhnya mampu 

mengendalikan jalannya cerita, bahkan dapat menciptakan ceritanya sendiri. 

 

2.4  Media Interaktif 

Menurut Carolyn Handler Miller (2004: 56), yang membedakan media 

hiburan modern dengan tradisional adalah dengan adanya bentuk interaksi 

pada media baru. Media modern lebih cenderung memerhatikan interaksi 

dengan penikmat atau pengaksesnya. Apabila seseorang hanya menikmati 

sebuah hiburan dengan pasif, ia tidak lebih dari sekedar menonton, 

mendengarkan, atau membaca saja. Ada semacam jarak antara media 

hiburan dengan penikmatnya. Namun, apabila orang itu benar-benar terjun 

langsung menikmati dan dapat mempengaruhi material media, maka orang 

itu  sudah menjadi partisipan. Partisipan ini dapat memanipulasi, menjamah, 

atau memengaruhi dengan satu cara atau lebih. Inilah yang dinamakan 

dengan interaktif, sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman aktif/ 

langsung seseorang. Kata “inter” sendiri mengindikasikan sesuatu yang “ada 

di antara”, suatu hubungan yang aktif antara konten dengan pemirsa. Ada 

dua bentuk interaksi antara konten dengan pengguna/ penikmatnya, yaitu 

entah user melakukan sesuatu hingga konten mengikuti perubahan yang 
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terjadi, atau konten menuntut sesuatu dan user meresponnya dengan cara-

cara tertentu. 

Hiburan pasif dan hiburan aktif sering kali diasosiasikan dengan 

pengalaman “menyandar ke belakang” atau “maju ke depan”. Ini adalah 

istilah yang diungkapkan oleh Miller (2004: 57). Dengan hiburan yang 

cenderung pasif, seperti menonton film atau pertunjukan panggung, orang-

orang akan lebih memilih duduk diam dan bersandar, membiarkan 

pertunjukan berlangsung. Sedangkan, pada media interaktif—praktisnya 

video game—seseorang akan maju mendekati layar dan mengendalikan 

permainan dengan joystick atau keypad.  

Para penikmat hiburan media pasif tidak akan mendapatkan dua 

keuntungan sebagai penikmat media interaktif, yaitu pilihan dan kuasa. 

Mereka dapat memilih apa yang ingin ia lihat dan melakukan sesuatu pada 

media di hadapannya, serta memengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. 

Kurang dari lima puluh tahun yang lalu, kebebasan memanipulasi media 

hiburan seperti ini hampir tak terbayangkan.  

Dalam bukunya, Digital Storytelling, Miller (2004) juga merumuskan 

enam tipe interaksi umum yang ditemukan hampir di semua jenis media 

interaktif, yaitu: 

1.) User memasukkan stimulus, program meresponnya. Stimulusnya kadang 

hanya sesederhana mengklik sebuah gambar dan melihatnya beranimasi 

dan mengeluarkan bunyi-bunyian. Atau dengan mengklik sebuah tombol 

dan langsung memunculkan beberapa paragraf atau info. 
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2.) User dapat menjelajahi program dan melakukan yang ia mau. Salah satu 

unsur penting dalam sistem penjelajahan suatu program interaktif adalah 

navigasi. 

3.) User dapat mengontrol objek-objek virtual. Hal ini meliputi 

menembakkan senjata, membuka laci, dan memindahkan benda-benda. 

4.) User dapat berkomunikasi dengan karakter lain. 

5.) User dapat mengirimkan informasi. 

6.) User dapat menerima dan mendapatkan barang, baik secara riil maupun 

virtual. Para user dapat mengumpulkan info, membeli barang, ataupun 

mendapatkan kiriman video. 

Dengan sekian tipe/model interaksi yang dapat dilakukan, maka para 

kreator media interaktif dapat menawarkan hal-hal berikut bagi banyak 

orang: 

1.) Game digital. 

2.) Ikut serta dalam narasi fiktif. 

3.) Menjelajahi lingkungan virtual. 

4.) Mengendalikan simulasi kendaraan. 

5.) Menciptakan karakter. 

6.) Memanipulasi objek virtual. 

7.) Mengkonstruksi objek virtual. 

8.) Ikut serta dalam polling, survey, voting, tes, dan kontes. 

9.) Berinteraksi dengan objek fisik: robot, perabot rumah, perangkat 

nirkabel. 
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10.) Belajar ilmu pengetahuan. 

11.) Bersosialisasi dengan orang lain dan ikut serta dalam komunitas virtual. 

12.) Mencari berbagai jenis informasi dan petunjuk untuk segala hal. 

Baik kegiatan berinteraksi maupun hiburan membawa manfaat besar 

dalam bidang pendidikan. Konten interaktif melibatkan berbagai indera dan 

menawarkan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan—misalnya dengan 

mendengar, membaca, melihat gambar bergerak maupun foto, atau dengan 

memanipulasi konten dan berkomunikasi dengan berbagai cara. Misalnya 

saja, daripada mendapatkan info dari buku teks atau pelajaran di kelas, para 

pelajar dapat ikut dalam simulasi interaktif di mana mereka dapat dituntut 

untuk mengobservasi lingkungan mereka, berkenalan dengan berbagai 

karakter, mengubah benda-benda, mencari petunjuk, dan menganalisa data. 

Jenis pendidikan seperti ini menwajibkan para siswa untuk waspada serta 

aktif. Kekayaan dan variasi stimuli dapat membuat pembelajaran mereka 

semakin bertambah (Miller, 2004: 137). 

Selain itu, pembelajaran interaktif sangatlah fleksibel. Program yang 

sama biasanya dapat mengakomodir berbagai pengguna yang berbeda level 

dan teknik belajar. Banyak jenis media interaktif yang dibuat menjadi 

beberapa tingkat kesulitan dan berbagai macam proses pembelajarannya, 

membuat para pengguna lebih terasa tertantang—tapi tidak sampai di luar 

kemampuan mereka—dan menemukan materi belajar yang disesuaikan 

dengan proses mendapatkan pengetahuan baru masing-masing pengguna. 
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Berbagai program edukasi baik yang interaktif sekaligus menghibur 

dibuat dalam berbagai jenis, seperti untuk penggunaan di rumah, sekolah, 

bisnis, dan berbagai institusi layaknya museum dan situs bersejarah. 

Program-program dengan tingkat hiburan yang sangat tinggi biasanya dibuat 

untuk anak kecil. Program-program tersebut disebut sebagai edutainment, 

menyilangkan antara edukasi dan entertainment (Miller, 2004: 138). 

 

2.5 Media Interaktif dan Anak Usia Sekolah Dasar Kelas 3 

Yang disebut sebagai anak usia Sekolah Dasar kelas 3 adalah anak-anak 

dengan usia 8-9 tahun. Disebutkan oleh Carolyn Handler Miller dalam 

bukunya Digital Storytelling, bahwa setiap rentang umur, manusia punya 

kecenderungan dan cara untuk belajar sendiri-sendiri. Konsep belajar untuk 

suatu rentang umur, tidak akan sama efektifnya bagi kelompok umur yang 

lain. Dibanding dengan rentang umur yang lainnya, anak-anak dan remaja 

adalah kelompok umur yang paling menggemari pengalaman digital. 

Mereka sering kali terlihat mencari-cari berbagai bentuk media hiburan 

yang interaktif. Anak-anak lebih tidak rumit dan haus akan berbagai macam 

hiburan dan entertainment. 

Menurut Jean Piaget, seorang psikolog Swiss abad ke-20, anak-anak 

punya kecenderungan tersendiri sesuai dengan kelompok umurnya, yaitu: 

1.) Bayi lebih suka mengutak-atik berbagai benda. 

2.) Anak usia 2-7 tahun senang dengan simbol, huruf, dan angka. 
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3.) Anak usia 8-12 tahun suka menguji kemampuan mereka dalam 

beralasan. 

4.) Remaja lebih cenderung memikirkan hal-hal yang sudah lebih abstrak 

dan menguji hipotesis mereka. 

Piaget sendiri sangat menekankan pada pentingnya bermain untuk 

anak-anak untuk kelak dapat mencapai masa dewasa sepenuhnya. Ia 

mengatakan bahwa bermain merupakan pelatihan mental yang membantu 

melatih dan mengembangkan mental anak-anak serta mempersiapkan 

mereka untuk berbagai tantangan hidup. Anak dengan rentang usia SD kelas 

3 lebih senang melakukan permainan yang lebih menekankan pada 

peraturan, keteraturan, dan lebih mudah untuk diprediksi. 

Berbagai macam software komputer dan game konsol yang dibuat 

untuk anak-anak yang telah didata oleh Carolyn Handler Miller (2004: 61): 

1.) Buku cerita interaktif; merupakan bentuk digital dari buku gambar biasa. 

Biasanya mengandung objek-objek yang dapat diklik, animasi, 

permainan, dan lagu. 

2.) Permainan asah otak. 

3.) Program kreatifitas, seperti membuat kesenian sendiri, baju boneka, dll. 

4.) Program referensi, seperti ensiklopedia dan semacamnya. Biasanya 

disertai dengan suara dan lagu yang menarik. 

5.) Program informasi; berisikan tentang apa yang menarik bari anak-anak, 

seperti luar angkasa, dinosaurus, binatang, dan sebagainya. 
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6.) Pusat aktivitas; biasanya mengandung berbagai game dan aktivitas yang 

diadaptasi dari film maupun tokoh-tokoh kartun. 

7.) Game digital. 

Untuk menciptakan suatu program yang sesuai untuk anak-anak, perlu 

dipertimbangkan beberapa hal yang khusus, antara lain: 

1.) Proses perkembangan masa kecil. 

2.) Jenis kelamin. 

3.) Keinginan dan kewaspadaan orang tua. 

4.) Keinginan dan minat anak kecil. 

5.) Pengetahuan akan apa yang tampak menarik bagi anak-anak. 

6.) Menghindari segala sesuatu yang dapat membuat anak-anak anti 

terhadap program yang akan dibuat. 

Pada dasarnya anak-anak suka bercanda dan tertawa. Suatu produk 

yang dapat membuat mereka tertawa akan semakin “mengikat” mereka. 

Anak-anak juga suka sekali sesuatu yang absurd. Ini ditandai dengan selera 

humor yang dimiliki oleh anak kecil sangat berbeda dengan selera humor 

orang dewasa. Pada umumnya, humor visual lebih efektif daripada humor 

verbal bagi mereka (Miller, 2004). 

Ketika Miller (2004: 180) membicarakan kasus tentang bagaimana 

menuntun anak-anak untuk menggunakan produk yang akan dibuat, akan 

lebih mudah dan efektif untuk mengarahkan mereka melalui tampilan 

interface yang menarik daripada menjelaskan panjang lebar kepada mereka. 

Semakin intuitif interface yang dibuat, maka makin sedikit navigasi yang 
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perlu dijelaskan untuk mengoperasikan produk tersebut. Saat ingin 

menggunakan tulisan, anak-anak yang lebih suka pada tulisan yang atraktif 

dan besar-besar. Mereka pun lebih suka pada tulisan yang jarang-jarang dan 

tidak terlalu rapat satu sama lain. Penambahan dialog, narasi, suara, maupun 

teks pun perlu diatur kadarnya. Pesan yang terlalu ramai akan membuat 

anak-anak menjauh dan menjadi tidak tertarik. Ketertarikan visual dan aksi 

aktif lebih penting bagi anak kecil daripada pesan teks yang banyak dan 

narasi yang panjang.  

Miller (2004: 180-181) juga menyebutkan dalam berinteraksi dengan 

media, anak-anak juga lebih memilih untuk aktif serta berpartisipasi 

langsung dalam memanipulasi objek secara simultan daripada harus 

menunggu lama melalui suatu sesi pasif sebelum akhirnya dapat berinteraksi 

dengan material media.  

 

2.6 Pop Up 

Seperti yang dikutip dari kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

(A.S. Hornby, 2010: 1137), yang dimaksud dengan pop up dalam istilah 

perbukuan yaitu “containing a picture that stands up when the pages are 

opened”, yang artinya buku yang di dalamnya terdapat suatu gambar yang 

berdiri/ muncul saat halamannya dibuka. 

Dalam tulisan Ann Montanaro di “A Concise History of Pop-up and 

Movable Books” (http://www.libraries.rutgers.edu/rul/libs/scua/montanar/p-

intro.htm), pada awalnya, bukan nama pop up yang digunakan untuk 
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menamai mekanisme yang sedemikian rupa, namun disebut sebagai 

mechanical book atau buku mekanis. Buku mekanis pertama (sekitar abad 

ke-13) dibuat oleh Ramon Llull dari Majorca, seorang pembuat puisi dan 

syair Catalan, untuk menunjang tulisannya tentang teori filosofinya. Bentuk 

mekanisme yang pertama kali ia buat adalah sebuah “volvelle” atau piringan 

kertas yang dapat diputar yang ditempelkan di dalam bukunya. 

 

2.6.1 Media dan Bahan Pop Up 

Bahan baku paling umum dan yang paling utama dalam membuat pop up, 

baik itu kartu ucapan maupun buku, adalah kertas. Namun kertas sangat 

banyak jenisnya. Tidak semua kertas dapat menjadi mekanisme pop up yang 

baik. Untuk itu, perlu pengetahuan serta tips dan trik yang cukup dalam 

memilih kertas yang cocok. 

Dalam The Encyclopedia of Origami and Papercraft Techniques 

(Emma Callery, 1995: 88), dikatakan bahwa untuk membuat sebuah 

halaman pop up, perlu kombinasi jenis kertas yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, kerumitan, dan besarnya halaman pop up yang akan dibuat. 

Kertas yang dijadikan sebagai lembaran halaman pop up haruslah cukup 

tebal dan kuat karena akan menjadi fondasi dari mekanisme pop up yang 

direkatkan di atasnya. Apabila kertas halaman terlalu lemas dan tidak cukup 

kokoh, maka mekanisme pop up tidak akan terbuka secara sempurna dan 

bentuknya juga tidak maksimal. Untuk ukuran halaman yang besar serta 

mekanisme yang rumit, tentu dibutuhkan kertas fondasi yang tebal, 
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sedangkan untuk ukuran kecil seperti ukuran kartu pos atau mekanisme 

yang sederhana, ukuran kertas setebal karton kotak sereal saja sudah 

memadai. Sedangkan bahan kertas untuk mekanisme pop up, dipilih bahan 

yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, tergantung dari ukuran desain 

pop up secara keseluruhan dan distribusi berat yang harus ditanggung oleh 

setiap potongan gambar dalam kesatuan sistem. Pastinya tebal kertas tidak 

boleh lebih tebal daripada kertas halaman yang menjadi fondasi. Tebal 

kertas yang menjadi mekanisme pop up berbanding lurus dengan tebal 

halaman pop up. Isi halaman yang tebal akan membuat kertas halaman 

berlekuk-leku saat ditekuk menjadi satu dan hal ini dapat merusak 

kekokohan kertas halaman dalam menunjang keseluruhan sistem. 

Sedangkan, ukuran kertas pop up yang tipis dapat meruntuhkan mekanisme 

itu sendiri karena kurang kuat ketika dipaksa untuk berdiri ketika halaman 

dibuka. 

Untuk bahan pewarnaan manual, disebutkan juga dalam buku tersebut 

(Emma Callery, 1995: 89), bahwa sebaiknya jangan menggunakan pewarna 

berbahan dasar air karena kertas biasa yang terkena air dapat melengkung 

saat sudah mengering dan akan membuat mekanisme berbentuk tak 

semestinya. Jika terpaksa harus menggunakan cat berbahan air, sebaiknya 

menggunakan cat yang berkonsentrasi tebal dan pekat serta menggunakan 

kertas khusus yang dapat menyerap air dengan baik. Bahkan, goresan 

marker yang cukup tebal dapat melengkungkan bentuk kertas, sehingga 

kehati-hatian dan pengetahuan bahan harus diperhatikan. 
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Dekorasi yang berlebihan juga dapat membuat mekanisme pop up 

berantakan. Ada beberapa pop up yang justru tampak menakjubkan dengan 

dekorasi yang sangat sederhana. 

Saran lain juga dikemukakan oleh Mark Hiner (1985: 7) mengenai 

kertas yang dapat digunakan. Kertas yang terlalu tebal tidak diperlukan; 

untuk kebutuhan umum, kertas dengan berat 170 gsm atau lebih tipis sudah 

memadai. Kertas yang paling baik adalah kertas yang agak kaku namun 

lentur dan dapat kembali ke bentuk semula dengan mudah saat halaman pop 

up dibuka. 

Bahan penting lain yang tak mungkin dilewatkan yaitu lem. Lem yang 

sesuai untuk pop up adalah yang kering dengan cepat, namun bukan yang 

terlalu instan dan akan meninggalkan bekas ketika mengering. Lem berbasis 

minyak bumi, seperti UHU dan Bostic Clear, adalah yang 

direkomendasikan. Hasil yang maksimal juga didapatkan dengan 

menggunakan lem kertas putih, seperti PVA. (Mark Hiner, 1985: 6) 

Alat pemotong dapat menggunakan baik gunting maupun cutter. 

Namun berdasarkan bentuk yang cukup rumit dan sudut-sudut yang susah 

dijangkau, paling baik menggunakan cutter dengan pisau yang tajam. (Mark 

Hiner, 1985: 6) 

 

2.6.2 Aplikasi Pop Up dalam Keseharian 

Menurut artikel “History of Pop Up Books” 

(http://www.childrensbookstore.com/history_pop_up_books), pada awal 
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masa penemuan pop up atau buku mekanis saat abad pertengahan, hampir 

semua bentuk mekanisme pop up ditemukan dalam literatur-literatur ilmiah, 

seperti penjelasan mengenai anatomi, prediksi astronomi, menciptakan 

kode-kode rahasia, navigasi, hingga digunakan untuk meramalkan 

peruntungan. 

Barulah pada sekitar tahun 1800an, buku-buku pop up untuk anak-

anak diproduksi massal. Hal ini berkaitan pada ketertarikan anak-anak pada 

mekanisme yang beragam di dalam buku-buku pop up, di samping 

penampilannya yang luar biasa. 

Selain untuk menggambarkan cerita anak-anak, mekanisme pop up 

juga digunakan dalam kartu ucapan, ensiklopedia anak, buku grafik desain, 

hingga graphic novel dan kartu nama. (Rob Ives, 2009: 12) 

 

2.6.3 Teknik yang Digunakan dalam Pop Up 

Ada sangat banyak teknik yang digunakan dalam membuat mekanisme pop 

up. Beberapa menggunakan teknik melipat, potongan, dan kirigami (teknik 

yang mencampur antara origami dan pop up). Dalam melipat dan menempel 

potongan-potongan gambar agar menjadi suatu mekanisme pop up yang 

utuh dan bekerja pun dibutuhkan komposisi tersendiri; berbeda komposisi 

dan peletakan gambar, maka akan berbeda juga mekanisme pop up yang 

dihasilkan. 

Menurut Emma Callery (1995: 90-91), teknik-teknik yang digunakan 

dalam pop up antara lain: 
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1.) “V” Fold 

Teknik yang paling sederhana dan yang paling sering dipakai, 

namun efektif. Gambar pop up dilipat menjadi dua di mana satu 

lipatan ditempelkan pada halaman yang kiri, dan separuh lipatan lagi 

pada halaman sebelah kanan hingga membentuk bentuk V. 

Gambar 2.2 Contoh Mekanisme “V” Fold Sederhana. 
(Encyclopedia of Origami and Papercraft Techniques oleh Emma 

Callery, hlm. 90) 

2.) Tab 

Tidak seperti “V” fold, teknik ini harus menggunakan pengukuran. 

Teknik tab merupakan irisan bidang yang dimunculkan dari halaman 

pop up dan masih menjadi satu dengan halamannya. 

 

Gambar 2.3 Contoh Mekanisme Tab Sederhana. 
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(Encyclopedia of Origami and Papercraft Techniques oleh Emma 
Callery, hlm. 91) 

Mekanisme-mekanisme yang lebih rumit ditunjukkan oleh Mark Hiner 

dalam bukunya “Paper Engineering for Pop-Up Books and Cards”: 

1.) Multiple Layers 

Semua layer yang ada dalam mekanisme ini merupakan bidang-

bidang yang paralel satu sama lain yang ditempelkan pada halaman 

dasar. 

Gambar 2.4 Skema Mekanisme Multiple Layers 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.8) 

Mekanisme ini adalah salah satu mekanisme yang paling 

mudah dan yang paling tua digunakan dalam buku-buku pop 

up.Setiap bagian gambar merupakan bidang datar yang disusun 

hingga menciptakan kesan kedalaman. Teknik tersebut dikhususkan 

untuk permukaan halaman dasar yang membentuk sudut 90o. 

2.) Floating Layers 

Dalam teknik ini, layer gambar saling paralel dengan halaman 

dasar ketika dibuka 180o. 
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Gambar 2.5 Skema Mekanisme Floating Layers 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.12) 

3.) V-Fold 

Mekanisme yang paling umum dan yang paling mudah untuk 

diaplikasikan. Nama V-fold ada karena bentuk yang diciptakan oleh 

layer yang tegak lurus terhadap halaman pop up-nya. Seberapa besar 

sudut antara garis tengah lipatan dengan kedua belahan V tidak 

penting, tapi harus sama besar. Lipatan bentuk V juga dapat dibalik 

menjadi lipatan Λ, sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 2.6 Skema V-Fold 
               (Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.16) 
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4.) Magic Box 

Efek dari teknik ini adalah tentang bagaimana membuat sebuah 

kotak dapat berdiri tegak di antara lipatan halaman.Teknik tersebut 

dapat dimodifikasi untuk menciptakan suatu obyek dengan bentuk 

dasar kotak hingga benar-benar menjadi obyek tiga dimensional. 

Gambar 2.7 Skema Mekanisme Magic Box 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.20) 

5.) Moving Arm 

Adalah mekanisme yang mempunyai efek dramatis ketika 

kartu atau halaman buku dibuka.Mekanisme ini juga memungkinkan 

pergerakan layer yang luas dengan sedikit lipatan kecil.  
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Gambar 2.8 Skema Mekanisme Moving Arm 

(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 
hlm.24) 

6.) Rotating Disc 

Mekanisme yang memungkinkan sebuah piringan untuk 

berputar pada sebuah poros.Yang dapat dikreasikan dalam teknik ini 

adalah bagaimana bentuk piringan dan celah yang digunakan untuk 

melihat ke arah piringan tersebut. 

Gambar 2.9 Skema Mekanisme Rotating Disc 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.28) 
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7.) Sliding Motion 

Ide awal dari gambar yang dapat bergerak dengan cara ditarik. 

Mekanisme ini memungkinkan untuk menggeser sebuah bidang 

searah dengan arah tarikan. Ide kreatifnya yaitu untuk memunculkan 

atau menghilangkan sebuah gambar dengan tarikan. 

Gambar 2.10 Mekanisme Sliding Motion 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.32) 

8.) Pull-Up Planes 

Di mana tarikan pada salah satu tuas dapat memicu naiknya 

beberapa layer gambar sekaligus. 
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Gambar 2.11 Skema Pull-Up Planes 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.36) 

9.) Pivoting Motion 

Sistem yang membuat tarikan pada mekanisme menimbulkan 

gerakan berayun ke kiri dan ke kanan pada gambar. 

Gambar 2.12 Skema Mekanisme Pivoting Motion 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, 

hlm.40) 
 

10.) Dissolving Scenes 

Salah satu mekanisme yang rumit dan terlihat menakjubkan 

sekaligus. Dalam teknik ini, saat tuas ditarik atau didorong, maka 
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gambar yang ada akan langsung beralih ke gambar yang lainnya. 

Untuk memroduksinya sendiri butuh keakuratan dalam 

penempatan gambar, presisi dalam potongan, serta pas dalam 

pengeleman. 

 

Gambar 2.13 Skema Mekanisme Dissolving Scenes 
(Paper Engineering for Pop-up Books and Cards oleh Mark Hiner, hlm.44) 

 

 

2.7 Objek 3D Digital 

Yang dimaksudkan dalam objek tiga dimensional adalah bangun-bangun 

ruang; bangun yang mempunyai tidak hanya sekadar luas, namun juga 

volume. Dalam perkembangan industri film, istilah CG (Computer Graphics) 

muncul pertama kali pada tahun 1960-an yang merujuk pada objek-objek 

ayng dikerjakan dan dibuat dengan menggunakan komputer. Dan objek 

pertama yang dibuat dengan komputer adalah sebuah karakter 3D oleh 

William Fetter di tahun 1960. (Beane, 2012: 11). 

Objek tiga dimensi pada dasarnya berada dalam suatu ruang yang 

mempunyai sumbu-sumbu koordinat X, Y, dan Z, dimana sumbu X dan Y 
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adalah tinggi dan lebar objek, sedangkan sumbu Z merepresentasikan 

kedalaman dari objek tiga dimensional itu. 

Ada beberapa tahapan kerja dalam pembuatan sebah objek 3D mulai 

dari nol hingga menjadi sebuah objek yang minimal bisa dilihat dalam 

format gambar digital. Tahapan-tahapan tersebut adalah mulai dari 

modelling, mapping/ texturing, (rigging), dan rendering. 

Dalam bukunya, Andy Beane (2012: 154-158) menjelaskan bahwa ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam membuat sebuah objek tiga 

dimensi. Teknik pertama adalah “from-scratch modelling” dimana objek 3D 

dibentuk dari permukaan polygon sederhana yang kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah objek utuh. Yang kedua adalah “primitive modelling” yang 

menggunakan aset-aset standart yang telah disediakan oleh aplikasi 3D 

untuk membuat sebuah objek baru, misalnya untuk membuat sebuah kursi, 

digunakan beberapa macam bentuk dan jenis dari box yang digabung 

menjadi satu. Ada pula “box modelling” yang menjadikan objek primitif box 

sebagai bentuk dasar dari objek yang ingin dibuat. Dengan metode ini, 

bentuk dasar dan kasar dari objek relatif lebih mudah dan cepat dibuat. 

Kemudian ada “boolean modelling” yang adalah cara membentuk benda 

dengan cara mengikis atau menggabungkan minimal dua buah benda dan 

menggunakan fitur boolean. “Laser scanning” adalah cara membentuk 

objek 3D digital dengan cara scanningobjek yang ada di dunia nyata 

menggunakan kamera dan aplikasi khusus. Yang terakhir adalah “digital 

sculpting” yang merupakan perkembangan dari sculpting tradisional. Di sini 
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pada modeller akan membentuk objek baru dari sebuah objek dasar 

(biasanya berbentuk bola) dengan memakai dasar-dasar sculpting. 

Proses mapping/ texturing (Beane, 2012: 158-159) adalah proses 

untuk menambahkan warna dan tekstur di permukaan benda 3D yang telah 

dibuat. Mapping tidak hanya berurusan dengan warna benda, namun juga 

dengan tekstur bahan serta materialnya. Ada beberapa cara untuk 

menambahkan tekstur atau warna pada objek 3D (Beane, 2012: 173-174), 

antara lain dengan menggunakan gambar tangan (hand painted), gambar 

manipulasi, proyeksi tekstur, dan mentekstur langsung pada objek 3D itu. 

Selanjutnya adalah proses rendering, yaitu proses menjadikan objek 

yang telah dibuat menjadi bentuk still image atau video.  (Beane, 2012: 237). 

 

2.7.1 3D Pre-rendered Model 

Program-program pembuat konten digital seperti 3ds Max, Maya, Cinema 

4D, mampu menghasilkan asset-asset 3D yang dapat diimpor ke dalam 

aplikasi yang mengusung real-time rendering. Tetapi untuk hasil 

terakhirnya, aplikasi-aplikasi tersebut hanya mampu menghasilkan video 

atau still image berbentuk pre-rendered. Asset berbentuk pre-rendered ini 

kadang kala digunakan untuk sebuah game, baik itu merupakan bagian dari 

latar belakang maupun salah satu elemen yang memuat video. Asset pre-

rendered ini tidak dapat diubah dan dipengaruhi oleh interaksi user terhadap 

asset. 
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Bertolak belakang dengan pre-rendered, real-time rendering 

melakukan proses rendering (mulai dari lighting, animasi, dan tekstur) 

ketika user memainkan game tersebut. Efek dari real-time rendered ini 

adalah user dapat bergerak dengan lebih bebas di dalam game sehingga 

interaksi lebih dinamis (Blackman, 2011: 31). 

 

2.8 Puzzle 

Menurut Tracy Fullerton dalam bukunya Game Design Workshop (2008: 

35-36), yang dimaksudkan dengan puzzle adalah satu jenis permainan yang 

dibuat untuk menghibur dengan mengadopsi beberapa tingkat kesulitan 

yang intinya mengandalkan intuisi dan kesabaran untuk menyelesaikannya. 

Selain itu, ciri dari sebuah puzzle menurut penulis adalah menyenangkan 

dan punya goal atau hasil akhir yang sudah pasti; yang artinya punya 

jawaban yang pasti. 

Fullerton juga mencantumkan unsur-unsur yang dapat membuat suatu 

puzzle menyenangkan untuk dimainkan, di antaranya adalah baru dan unik, 

tidak terlalu mudah, dan tricky.  
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