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BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

3.1 Gambaran Umum 

Tugas akhir ini mengangkat bahasan tentang bagaimana mengajarkan 

peribahasa Indonesia kepada anak-anak kelas 3 SD. Bahasa dan kosa kata 

dalam peribahasa cenderung kaku dan tampak sangat rumit bagi anak-anak. 

Maka, dalam kesempatan kali ini, beberapa peribahasa yang sudah 

dikumpulkan, akan dijadikan dalam bentuk media interaktif yang berfungsi 

sebagai alat pengajaran dan pengenalan peribahasa kepada anak-anak kelas 

3 SD. Peribahasa tersebut dikemas dalam bentuk ilustrasi berbentuk pop up 

digital 3D yang dapat berinteraksi dengan user. Jenis interaksi yang dipilih 

tentu akan disesuaikan dengan kondisi mental anak-anak dan dibuat 

semenarik mungkin. 

Peribahasa yang dipakai, diambil dari buku-buku kumpulan 

peribahasa. Jumlah peribahasa yang digunakan adalah satu kalimat beserta 

artinya dalam bahasa Indonesia. Penulis akan mengangkat satu peribahasa 

yang akan dijadikan contoh dalam penulisan ini. 

Kumpulan halaman-halaman pop up yang sudah dibuat secara digital, 

kemudian akan disatukan menjadi buku digital yang di dalamnya terdapat 

beberapa jenis interaktivitas. Pengoperasian media interaktif ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan komputer desktop yang mengandung 

perangkat lunak Flash Player.  
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3.2 Instrumen Penelitian 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa aplikasi 

desain yang dapat mendukung perancangan media interaktif pembelajaran 

peribahasa Indonesia ini, di antaranya: 

1.) Adobe Photoshop 

Untuk menciptakan ilustrasi dan mapping yang nantinya akan 

diterapkan ke dalam objek tiga dimensional dalam software 3D. 

Segala macam hal yang berkaitan dengan menghasilkan gambar dan 

pewarnaan gambar dilakukan dengan software tersebut. 

2.) 3Ds Max 

Digunakan untuk menciptakan objek-objek tiga dimensional, 

menganimasikannya, dan rendering. 

3.) Adobe Flash 

Sebagai software untuk mengomposisi kesemua elemennya menjadi 

sebuah “kemasan” media interaktif dengan menambahkan animasi 

motion graphic, tombol-tombol, dan GUI. 

 

3.3 Observasi 

Untuk mendukung terwujudnya proyek tugas akhir ini, maka penulis 

melakukan berbagai macam observasi melalui pengamatan di toko-toko 

buku, mengumpulkan bahan dari internet, dan mencoba game yang 

mengandung media interaktif. 
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3.3.1 Buku Kumpulan Peribahasa 

Pada mulanya, pelajaran peribahasa diperkenalkan di Sekolah Dasar, 

khususnya kelas 3. Pada umur sekian, anak-anak pada umumnya sudah 

menguasai baca-tulis dan sudah mampu membuat dan menyusun kalimat 

yang cukup kompleks. Susunan dan makna peribahasa yang cukup rumit 

pun sudah mulai dapat ditangkap oleh anak-anak. 

Untuk memperoleh kumpulan peribahasa beserta artinya, sumber 

yang dapat digunakan antara lain buku kumpulan peribahasa dan 

penelusuran dengan menggunakan internet. Namun, validitas data yang 

didapat dari internet biasanya kurang dapat dipercaya; sumber buku lebih 

meyakinkan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

Kesemua buku kumpulan peribahasa biasanya hanya merupakan tulisan-

tulisan tanpa adanya ilustrasi. Hal ini dilihat cukup mempunyai peluang 

untuk dikembangkan, sehingga saat ini ada beberapa buku kumpulan 

peribahasa yang diperuntukkan bagi anak-anak. Buku-buku tersebut 

mencoba untuk memasukkan sebuah peribahasa ke dalam konteks cerita 

pendek yang didukung oleh beberapa ilustrasi, misalnya saja buku 

“Kumpulan Cerita Peribahasa” yang ditulis oleh Dian Kristiani. Buku ini 

mengusung cerpen-cerpen yang di dalamnya diselipkan peribahasa-

peribahasa Indonesia. Untuk satu cerpen, biasanya mengandung satu petikan 

peribahasa. 
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Gambar 3.1 Sampul Buku “Kumpulan Cerita Peribahasa” oleh Dian Kristiani 

 

3.3.2 Referensi Media Interakif 

Media interaktif sudah sangat membaur dan tersebar di masyarakat. Banyak 

sekali media interaktif yang ada saat ini, misalnya peta digital, game, 

website, dan berbagai macam media lainnya. Sebagai referensi bagaimana 

mekanisme media interaktif yang menarik, penulis mengumpulkan contoh 

aplikasi dan website yang mengusung interaksi dengan user, antara lain: 

1.) Game digital “Drawn: Dark Flight” 

Game yang dibuat oleh Big Fish Games ini dirilis pada 10 September 

2010 dengan genre puzzle. Cerita game tersebut mengisahkan tentang 

seorang putri yang terperangkap di dunia kegelapan dimana para 

pemain harus berusaha untuk membebaskannya melalui berbagai teka-

teki. Di antara sekian banyak puzzle yang disajikan, ada dua buah 

puzzle yang berbentuk buku pop up tiga dimensi. Kedua pop up 

tersebut dapat diutak-atik dengan berbagai elemen yang ada di 
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dalamnya guna melengkapi atau memecahkan teka-teki yang diberikan. 

Di dalam pop up tersebut, ada beberapa tuas yang dapat digerakkan 

untuk menghasilkan gerakan-gerakan elemen pop up-nya. Ada pula 

beberapa slot kosong yang dapat diisikan potongan puzzle yang sudah 

dikumpulkan. Dan apabila semua slot kosong dan puzzle telah 

dipasang di tempat yang sebenarnya, pop up akan memberikan 

instruksi selanjutnya mengenai tempat atau item yang harus 

dikumpulkan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Screenshot Menu Game “Drawn: Dark Flight” 
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Gambar 3.3 Screenshot 1 Buku Pop Up dalam Game“Drawn: Dark Flight” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Screenshot 2 Buku Pop Up dalam Game “Drawn: Dark Flight” 
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2.) Situs Ecodazoo.com 

Situs tersebut merupakan situs kampanye peduli lingkungan yang 

diciptakan oleh agensi periklanan McCann Erickson Japan. Bentuk 

pop up di dalam situs ini merupakan sebuah jalinan cerita singkat 

tentang beberapa tokoh yang ditampilkan dalam situs tersebut. Cerita 

di dalam pop up dibuat seperti visualisasi komik atau cerita bergambar, 

hanya saja ditampilkan dalam bentuk tiga dimensional. Pop up yang 

dikemas dalam bentuk buku itu dapat diputar-putar hingga 360 derajat. 

Ada juga beberapa animasi yang diselipkan dalam beberapa 

halamannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Halaman Cover dari Salah Satu Buku Pop Up dalam Situs. 
(http://ecodazoo.com diakses pada 28 November 2012 pukul 22.21) 
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Gambar 3.6 Halaman Pertama dari Salah Satu Buku Pop Up. 
(http://ecodazoo.com diakses pada 28 November 2012 pukul 22.23) 

Gambar 3.7 Tampak Belakang dari Halaman Sebelumnya. 
(http://ecodazoo.com diakses pada 28 November 2012 pukul 22.23) 

 

3.3.3 Pendekatan, Metode, dan Strategi Pembelajaran Bahasa yang 

Mendukung Pengajaran Peribahasa. 

Dari sekian pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa yang 

telah dijabarkan oleh modul pembelajaran Bahasa Indonesia yang disusun 

oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
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Kependidikan Bahasa (2009: 3-9), berikut ini adalah metode-metode yang 

cocok untuk mengajarkan peribahasa kepada anak-anak. 

1.) Pendekatan Integratif, karena media interaktif yang penulis buat 

akan mencampurkan pelajaran bahasa dengan game yang 

biasanya menarik untuk anak-anak. Dengan format game 

tersebut, maka konsep peribahasa yang cukup berat dan asing 

bagi anak-anak pada mulanya, akan terasa menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

2.) Metode partisipatori, diskusi, dan kuantum. Partisipatori yang 

menekankan pada murid sebagai objek dan guru sebagai 

fasilitator. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran 

menggunakan media interaktif karena dalam media interaktif 

sendiri, proaktif user sangat dibutuhkan. Dalam menggunakan 

media interaktif tersebut, murid mungkin saja akan saling 

bertanya satu sama lain untuk menyelesaikan puzzle yang tidak 

dapat mereka pecahkan. Namun, pada akhirnya, pencapaian 

tiap-tiap murid akan berbeda-beda karena belum tentu semuanya 

dapat dengan cepat memecahkan teka-teki yang ada. Semuanya 

kembali lagi kepada masing-masing individu dan peran guru 

dalam membimbing mereka. 

3.) Strategi cooperative learning dan problem solving. Agar 

pemecahan puzzle dapat lebih optimal, murid-murid dapat dibagi 

menjadi pasangan-pasangan yang saling bekerja sama untuk 
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mencoba dan menebak puzzle yang ada di hadapan mereka. Ini 

akan mengajarkan anak-anak juga untuk dapat bekerja bersama 

dalam menghadapi rintangan yang dihadapkan kepada mereka 

untuk mendapatkan sebuah materi belajar yang baru. 

 

3.4 Proses Pra-Produksi 

3.4.1 Konsep Interaksi 

Adapun flowchart interaksi yang akan dibuat dan dapat dioperasikan oleh 

user nantinya adalah sebagai berikut. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Skema Alur Interaksi 
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Flow interaksi tersebut mengadopsi sistem interaksi linear dimana 

setiap user akan dituntun dari awal sampai akhir dalam suatu alur yang 

linear, tidak bercabang, sehingga user tidak mempunyai banyak pilihan alur 

cerita. User akan dituntun mulai dari halaman depan, halaman 1, 2, 3, dan 

seterusnya sampai dengan halaman belakang. Hal ini memungkinkan user 

untuk menghadapi beberapa tingkatan kesulitan sesuai dengan pencapaian 

yang telah ia raih. User yang sudah melalui tahapan sebelumnya dan 

berhasil memecahkan permasalahan di level awal, akan mempunyai 

pemahaman yang lebih untuk memecahkan masalah di level kedua. 

Aplikasi akan dimulai dengan opening berupa nama pembuat dan 

perancang, dan halaman cover dari buku digital peribahasa. Opening akan 

berjalan beberapa detik sebelum akhirnya tombol “mulai” akan muncul. 

Ketika tombol “mulai” ditekan, user akan langsung dibawa ke 

halaman pertama dari buku pop up tersebut yang berisi mekanisme yang 

menunjukkan visualisasi dari peribahasa yang diangkat dalam halaman itu. 

Setelah halaman telah terbuka seluruhnya, akan ada komponen-komponen 

game yang dapat digunakan oleh user beserta hint yang berisi petunjuk 

menyelesaikan game tersebut. User dapat memilih ingin memainkan game 

yang ada di halaman itu atau melanjutkan ke halaman kedua yang berisi 

peribahasa yang lain. Jika user memilih untuk memainkan game, maka akan 

ada peluang ia berhasil ataukah gagal. Jika gagal, user punya kesempatan 

untuk melanjutkan permainan atau mendiamkannya dan beralih ke halaman 

peribahasa kedua. Namun, apabila user mampu menyelesaikan game, maka 
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user dapat mengakses halaman ekstra yang berisikan visualisasi dari makna 

peribahasa tersebut, dan setelah itu user dapat melanjutkan ke halaman 

kedua. 

User dapat berpindah-pindah halaman, baik ke halaman yang telah ia 

selesaikan maupun belum. User bisa saja membuka halaman pertama lagi 

setelah masuk ke halaman kedua. Atau, apabila user ingin pergi ke halaman 

ketiga dari halaman pertama, ia bisa saja langsung melewatkan game di 

halaman satu dan dua, dan langsung mengakses halaman ketiga, namun 

dengan catatan halaman ekstra (halaman makna) dari halaman peribahasa 

satu dan dua tidak akan terbuka karena game yang ada belum terselesaikan. 

User juga dapat memainkan lagi puzzle yang sebelumnya telah ia pecahkan 

dengan membuka halaman peribahasa dan mengakses tombol untuk 

memainkan kembali puzzle di halaman tersebut. 

Karena dalam Tugas Akhir ini penulis hanya merancang media 

interaktif berdasarkan satu kalimat peribahasa saja, maka yang dibuat hanya 

halaman satu saja, dan tidak ada halaman kedua atau ketiga, namun halaman 

selanjutnya adalah sampul belakang dari buku pop up tersebut. 

 

3.4.2 Konsep Layout dan Desain Pop Up 

Cover buku akan menjadi pembuka dalam aplikasi yang penulis rancang. 

Cover ini akan dibuat sekaligus sebagai halaman start sebelum user masuk 

ke halaman-halaman buku. Seperti buku-buku pada awamnya, cover dibuat 

semenarik mungkin untuk mengundang “pembaca” masuk ke dalam 
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halaman-halamannya. Untuk itu, penulis merencanakan penggunaan 

ilustrasi satu halaman penuh sebagai sampul depannya. 

 

Gambar 3.9 Sketsa Cover Depan 

Masing-masing halaman mengangkat satu peribahasa untuk 

dijadikan visualisasi pop-up. Halaman-halaman tersebut terbagi lagi ke 

dalam beberapa sub-halaman dimana salah satu sub-halamannya 

mengandung pop-up untuk visualisasi peribahasa, sedangkan yang satunya 

lagi sebagai penggambaran makna dari peribahasa tersebut. Jadi, satu 

halaman yang dimaksud di dalam konsep ini adalah sub-halaman 1 dan 2 

sekaligus. 
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Gambar 3.10 Penjelasan Sub-Halaman 

Tampilan aplikasi nantinya akan dibuat mendatar (landscape) 

dengan jenis tampilan tiga dimensional satu arah. Tiga dimensional dalam 

konsteks ini menunjukkan bahwa objek-objek yang ada dalam aplikasi ini 

dibuat dengan menggunakan software 3D. Sedangkan, yang dimaksud satu 

arah yaitu bahwa user hanya dapat melihat tampilan pop up dari arah 

depannya saja, tidak dapat melihat bagian samping maupun belakangnya. 

Hal ini dikarenakan pusat kegiatan interaksi (game) akan diletakkan di 

bagian depan pop up.  

Sudut tampilan aplikasi saat menampilkan visualisasi pop up hampir 

mengambil sudut dari frontal depan, ini dikarenakan pop up yang akan 

dibuat adalah tipe yang, ketika terbuka semua, akan tegak lurus dengan 

bidang halamannya. Mekanisme pop up jenis ini menampilkan objek yang 

benar-benar terlihat tiga dimensi karena objek tersebut tampak “berdiri” di 

atas bidang halamannya. 
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Gambar 3.11 Sketsa Layout Pop Up 

Untuk mewujudkan desain mekanisme pop up yang akan berdiri 

tegak lurus, maka sebagian besar dari teknik melipat pop up yang digunakan 

adalan variasi tipe V-fold dan magic box. 

 

3.4.3 Konsep Graphic User Interface (GUI) 

Pada dasarnya, GUI dibuat sesederhana mungkin, karena ditujukan untuk 

anak-anak. Bentuk-bentuk tombol maupun navigasinya juga dibuat dengan 

unsur kekanak-kanakan untuk mendukung user yang masih anak-anak. 

Adapun tata letak GUI pada setiap halaman peribahasa yang akan 

dibuat adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.12 Sketsa Tata Letak GUI Halaman Isi 

Slot peribahasa dan makna peribahasa akan berganti-ganti sesuai dengan 

halaman mana yang sedang dilihat oleh user. Slot tersebut akan masuk ke 

dalam layar ketika halaman pertama terbuka. Hint atau petunjuk akan 

muncul untuk mengindikasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh user 

untuk menyelesaikan game pada tiap halamannya. Petunjuk tersebut akan 

hilang apabila perintah yang diberikan sudah terlaksana. Slider berfungsi 

sebagai navigasi antarhalaman maupun antarsub-halamannya. Ketika slider 

di-drag ke kiri, maka halaman akan beralih ke halaman sebelumnya, jika di-

drag ke kanan, halaman yang selanjutnyalah yang akan terbuka. Tombol 

close akan menutup aplikasi seluruhnya. 
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3.4.4 Eksperimen dan Alternatif Desain 

Penulis mengangkat salah satu peribahasa untuk diwujudkan menjadi 

aplikasi yang telah dirancang sebelumnya. Peribahasa tersebut adalah 

“buruk muka, cermin dibelah” yang berarti menimpakan kesalahan kepada 

orang lain.Untuk menjadikan peribahasa tersebut menjadi media interaktif, 

maka penulis melakukan beberapa eksperimen desain. 

3.3.4.1 Pola Pop Up 

Teknik-teknik dalam membuat lipatan pop up sehingga bidang dapat 

tersembunyi di dalam lipatan halaman sangatlah banyak. Dengan dua 

teknik utama, yaitu V-fold dan magic box, masih banyak variasi yang 

dapat dibuat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.13 Gambar Variasi V-Fold 

(http://3.bp.blogspot.com/_Vi72-
wFMxIQ/SC2QzSCiNKI/AAAAAAAAAW4/DY7miBDPd7g/s1600-h/IMG_1608.JPG) 
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Gambar 3.12 adalah salah satu bentuk variasi V-fold yang 

dapat dibuat. Mekanisme ini merupakan hasil memotong dari bidang 

utama. Hasil potongan tersebut kemudian dilipat ke bagian dalam 

halaman dan ketika dibuka, maka akan muncul sebuah bidang. Sudut 

dalam memotong bagian yang akan dilipat ke dalam menentukan 

seberapa jauh bidang pop up bergerak ketika dibuka yang belum tentu 

selalu tegak lurus terhadap halamannya. 

 

Gambar 3.14 Gambar V-Fold Standar 
(Encyclopedia of Origami and Papercraft Techniques oleh Emma Callery, hlm. 90) 

 

Gambar 3.13 menunjukkan mekanisme V-fold yang juga 

banyak dipakai. Berbeda dengan mekanisme yang sebelumnya, V-fold 

ini benar-benar akan menjadikan bidang lipatannya berdiri tegak lurus 

ketika halaman dibuka 180 derajat. 

Selain V-fold, mekanisme magic box juga mempunyai 

beberapa variasi. Di antaranya sebagai berikut. 
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Gambar 3.15 Mekanisme Magic Box 

(http://3.bp.blogspot.com/_Vi72-wFMxIQ/SMKBme8pW8I/ 
AAAAAAAABRM/FAQ7JwJvMEY/s1600-h/aIMG_2079.jpg) 

Mekanisme asli dari magic box. Mekanisme ini 

memungkinkan untuk membuat sebuat bentuk balok berdiri tegak 

lurus terhadap halaman. Balok yang ada di tengah-tengah halaman 

tersebut punya garis lipatan tepat di tengah-tengahnya sejajar dengan 

garis lipatan halaman. 

 

Gambar 3.16 Variasi dari Magic Box 

(http://4.bp.blogspot.com/_Vi72-wFMxIQ/SRRXOdJkbuI/ 
AAAAAAAACDY/eWPKwGwbz8M/s1600-h/openboxgraphic.jpg) 
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Dari bentuk magic box sebelumnya yang sejajar dengan bidang 

lipat kertas, magic box yang ini menawarkan lipatan yang membentuk 

sudut 45 derajat terhadap garis lipat halaman, sehingga posisi balok 

tidak lagi menghadap depan, melainkan miring ke kanan atau kiri. 

Dari mekanisme-mekanisme tersebut, akhirnya dirancanglah 

mekanisme yang kira-kira dapat mengakomodir gerakan visualisasi 

pop up peribahasa “buruk muka, cermin dibelah”. 

 

Gambar 3.17 Desain Pop Up Visualisasi Peribahasa “Buruk Muka, Cermin 
Dibelah” 

Ada dua elemen yang dimunculkan dalam desain tersebut, 

yaitu tokoh seorang perempuan dan meja riasnya. Teknik melipat 

kedua elemen tersebut dibedakan, yang satu menggunakan teknik V-

fold standar,sedangkan meja rias yang menggunakan teknik variasi 

magic box yang kedua. Bidang pop up perempuan hanyalah 

merupakan lembaran kertas, maka dari itu menggunakan teknik V-fold 

yang biasa, sedangkan bentuk meja rias yang tiga dimensional 
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menggunakan teknik variasi dari magic box. Variasi ini 

memungkinkan untuk memperlihatkan bentuk meja yang tidak hanya 

berupa lembaran jika dilihat dari depan. 

Selain merancang halaman visualisasi peribahasa, penulis juga 

merancang halaman arti dari peribahasa tersebut. 

 

Gambar 3.18 Desain Pop Up Visualisasi Makna Peribahasa “Buruk Muka, 
Cermin Dibelah” 

Kesemua komponen pop up di halaman makna tersebut 

menggunakan teknik V-fold biasa. Teknik ini digunakan untuk 

memuat karakter tersebut dapat berdiri tegak. 

 

3.4.4.2 Studi Gaya 

Gaya yang dimaksud adalah cara atau patokan (style) desain untuk 

merancangkesemua komponen media interaktif, mulai dari gaya 

gambar ilustrasi halaman cover, desain karakter, desain latar aplikasi, 

sampai dengan desain tombol-tombol dan interface GUI. 
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1.) Gaya gambar 

Pada dasarnya, penulis akan mengadaptasi gaya gambar kartun 

dalam penggarapan desain keseluruhan aplikasi tersebut, namun 

gaya kartun sendiri punya beberapa aliran yang berbeda-beda, 

mulai dari kartun yang mendekati semi-realis hingga kartun yang 

sangat distorsi. Untuk itu, penulis mengumpulkan beberapa 

referensi dari berbagai buku cerita untuk anak SD yang 

mengangkat gaya gambar kartun sebagai sampulnya maupun 

ilustrasi ceritanya. 

a.) Diary of a Wimpy Kid 

 

Gambar 3.19 Salah Satu Ilustrasi Dalam Buku Diary Of A Wimpy Kid 
(http://1.bp.blogspot.com/_NS1bP3rfbqc/S88U7WM-

iiI/AAAAAAAAWFQ/zrZ_BXFYY-s/s1600/Diary+of+a+wimpy+kid+1.JPG) 
 

Gaya gambar Diary of a Wimpy Kid ini dikonsepkan agar 

benar-benar tampak seperti corat-coret gambar yang dibuat oleh 

anak-anak di buku catatannya. Hal ini dikarenakan kisah yang 
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diangkat dalam buku ini merupakan cerita tentang keseharian anak 

kecil. Warnanya pun dibuat tetap hitam putih untuk 

mempertahankan kesan corat-coret. 

b.) A Series of Unfortunate Events 

 

Gambar 3.20 Sampul Depan A Series Of Unfortunate Events: The 
Bad Beginning. 

(http://24.media.tumblr.com/tumblr_m9l73bSRYx1qern7zo1_500.jpg) 
 

Meskipun tampil dalam bentuk kartun, ilustrasi untuk 

buku A Series of Unfortunate Events masih berusaha untuk 

mempertahankan proporsi anggota badan dengan lingkungan 

sekitar setiap karakternya. Warna ilustrasi cover dibuat cukup 

suram karena latar belakang cerita yang juga suram. 
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Gambar 3.21 Ilustrasi Dalam Salah Satu Buku A Series Of 
Unfortunate Events 

(http://www.bretthelquist.com/images/unfortunate/austere/Memento-
Mori.jpg) 

c.) Captain Underpants 

 
Gambar 3.22Cover Salah Satu Buku Captain Underpants 

(http://3.bp.blogspot.com/-cymTXIzU7Ik/UMQZDvAHjfI/ 
AAAAAAAAAoo/8r05OhZ5BIk/s1600/captain.jpg) 
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Cover depan Captain Underpants menunjukkan warna-

warna yang sangat cerah dan kontras. Penggambaran ilustrasi dan 

tokohnya pun termasuk kartun dengan banyak distorsi dan jauh dari 

kesan semi-realis. 

 

Gambar 3.23 Foto Halaman dari Salah Satu Buku Captain Underpants 
(http://3.bp.blogspot.com/-k-ihO-_wkwQ/UFMqmOu5CsI/ 

AAAAAAAABTg/hQPZ2tmbEhE/s1600/IMG.jpg) 
 

Dari sekian referensi yang digunakan untuk mencari gaya 

gambar, maka penulis akan mengadaptasi gaya gambar dari ilustrasi 

buku Captain Underpants karena desain karakter dan warna yang 

mudah dicerna dan menampilkan kesan ceria serta bersemangat. 

Dalam mendesain sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengajarkan 

sesuatu hal kepada anak-anak, maka ada baiknya pengajaran itu 
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dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Untuk menjadikan 

sebuah aplikasi tampak menyenangkan adalah salah satunya dengan 

menjadikan gaya gambar dan komponen yang ada di dalam aplikasi 

tersebut dibuat dengan gaya santai (kartun) yang cenderung lucu dan 

warna yang cerah serta kontras. 

 

2.) Eksplorasi GUI 

Referensi GUI yang digunakan adalah GUI dari sebuah aplikasi buku 

cerita anak pop up digital yang dapat diperoleh dari App Store. Ada 

beberapa judul dari buku tersebut yang kesemuanya mengisahkan 

tentang dongeng anak-anak klasik seperti Sleeping Beauty, Hansel and 

Gretel , dan berbagai judul lainnya. Walau cerita yang disampaikan 

setiap buku berbeda-beda, namun GUI yang ditampilkan sama di 

setiap bukunya. 

Bentuk GUI yang ditampilkan sangat sederhana, hanya berupa 

tombol semi-transparan tanpa banyak detail. Tombol-tombol 

diletakkan di sudut-sudut jendela aplikasi agar tidak mengganggu 

buku cerita yang ada di tengah jendela aplikasi. 

Rancangan GUI untuk aplikasi peribahasa ini pun akan dibuat 

sesederhana mungkin, dengan tidak terlalu banyak detail. Namun, 

bukannya dibuat semi-transparan, GUI aplikasi peribahasa ini dibuat 

lebih berwarna sesuai dengan warna-warna kartun yang cerah. 
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Gambar 3.24 Screenshot Buku Cerita Digital Hansel And Gretel 
(http://applenapps.com/wp-content/uploads/2012/03/pop_up1.jpg) 

 

3.4.5 Konsep Desain Tiga Dimensi 

Beberapa objek di dalam pop-up digital ini akan dibentuk dalam bentuk 3D 

yang sesungguhnya maupun bentuk-bentuk menyerupai potongan-potongan 

kertas yang tampak dua dimensional. Hal ini disesuaikan dengan bentuk 

dummy pop up yang telah penulis buat. 

Mapping yang dibuat untuk objek-objek tersebut dikerjakan dengan 

teknik digital painting. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

gaya gambar yang diterapkan adalah adaptasi dari salah satu gaya kartun 

dengan warna-warna yang cerah serta kontras. Mapping untuk komponen-

komponen pop-up ditambahkan outline hitam untuk mempertegas 

bentuknya. 
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3.4.6 Konsep Animasi 

Untuk simulasi gerakan pop-up ketika halaman terbuka dan tertutup, metode 

yang digunakan adalah morphing dan penganimasian objek perkeyframe. 

Gerakan objek-objek pop-up sendiri merupakan penerapan dari berbagai 

teknik pop-up yang sebenarnya, seperti mekanisme V-fold dan  magic 

box.Selain teknik-teknik tersebut, akan digunakan beberapa manipulasi 

teknik sehingga gerakan objek pop up terlihat natural, terutama untuk objek-

objek yang mustahil untuk dijadikan pop up yang sebenarnya. Hal ini 

dilakukan agar pop up dapat tampak lebih istimewa daripada pop up 

tradisional. 

Untuk pergerakan kamera sendiri, kamera tidak akan banyak 

bergerak. Kebanyakan, kamera akan diam memperlihatkan satu sudut 

pandang saja. Kamera hanya akan digerakkan dalam peralihan dari sampul 

depan, ke halaman pertama buku. 

 

3.4.7 Alternatif Gameplay 

Game dipilih sebagai metode mengajarkan peribahasa agar kalimat-kalimat 

peribahasa tersebut mudah diingat dan dapat diserap dengan baik oleh anak 

SD. Adanya game di dalam aplikasi ini membuat aplikasi dapat juga disebut 

sebagai edugame. Game punya banyak jenis. Banyak pula game yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan peribahasa. Misalnya saja menyocokkan 

gambar, melengkapi kalimat, acak kata, menebak makna, atau menebak 
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keseluruhan kalimat dari visualisasi peribahasa. Dari pilihan-pilihan tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa untuk mengenalkan suatu peribahasa, maka 

perlu ada elemen yang dihilangkan dan harus dicari agar peribahasa menjadi 

satu kesatuan pada akhirnya. Metode seperti ini disebut sebagai metode 

puzzle atau riddle (teka-teki). Karena peribahasanya akan dijadikan format 

pop up, maka puzzle yang ada harus pula diterapkan ke dalam pop up 

tersebut. Nantinya untuk mengusung game puzzle, akan ada elemen dalam 

pop up yang akan dihilangkan dan harus dilengkapi oleh user. 
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