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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Artikel yang dimuat di situs awu.usahalink.com menuliskan bahwa kemajuan 

teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa merasa tertolong dengan penggunaan 

model pembelajaran multimedia interaktif. Model pembelajaran multimedia 

interaktif diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong proses belajar. 

Fenomena tersebut memberikan pengaruh di bidang pendidikan. Dunia 

pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi. 

Majunya teknologi membuat manusia mampu bekerja dengan cepat dan efisien. 

Di mana juga dapat membantu anak kecil untuk lebih semangat belajar dan mudah 

mengerti terhadap suatu hal yang baru. 

Disisi lain multimedia interaktif juga dapat digunakan untuk menerangkan 

dengan rinci terhadap suatu hal atau informasi yang ingin disampaikan kepada 

masyarakat. Multimedia interaktif sebagai media informasi terkait dengan 

perkembangan teknologi pada jaman sekarang sehingga masyarakat dapat 

mengakses infomasi dengan cepat. Tersedia peralatan yang mendukung dapat 

menggembangkan usaha atau peluang yang lebih baik melalui sistem multimedia. 
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Sistem multimedia dinamis, waktu akan berlalu dengan cepat ketika kita 

sedang nonton di bioskop bersama sekelompok teman, tetapi gambar yang ada 

pada film tersebut tidak akan berubah walaupun berlangsungnya waktu. Hal ini 

dapat membuktikan bahwa media interaktif dapat menyampaikan informasi 

dengan baik. Media interaktif dapat mengakses informasi lebih lanjut karena 

terdapatnya interaktivitas yang mengijinkan pengguna untuk mengakses lebih dari 

satu informasi. Oleh karena itu, diperlukan desain pola interaksi yang mudah 

dimengerti sehingga tidak terjadinya kebingungan kepada pengguna. 

Untuk dapat memastikan pengguna tidak bingung terhadap informasi yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat, maka penulis menggunakan salah satu cara 

penyampaian informasi yang lebih mudah dimengerti yaitu dengan teknik 

pembuatan menganimasikan objek foto, gambar, teks dan aplikasi yang memiliki 

interaktivitas atau disebut sebagai animasi interaktif yang didesain untuk lebih 

melayani pengguna dan dapat memuaskan penonton. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas masalah utamanya yaitu 

1. Bagaimana desain tampilan (interface) pada ilustrasi interaktif “Life at the 

Freakshow?” 

2. Bagaimana merancanginteraktivitas pada ilustrasi interaktif “Life at the 

freakshow”? 
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1.3. Batasan Masalah 

Supaya pembahasan tidak meluas dari pokok perumusan masalah,maka penulis 

membatasi permasalahan : 

1. Desain GUI pada tampilan utama, tampilan pemilihan interaktif, dan tampilan 

permainan. 

2. Merancang pola interaksi pada ilustrasi interaktif “ Life at the Freakshow”. 

3. Merancang interaktivitas pada ilustrasi interaktif “Life at the Freakshow”. 

1.4. Tujuan Perancangan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, tujuan masalah dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Mampu merancanginteraktivitas “Life at the freakshow” yangmenarik 

sehingga pengguna dapat merasa nyaman ketika menggunakan ilustrasi 

interaktif tersebut. 

2. Mampu mendesain tampilan ilustrasi interaktif yang dapat menarik perhatian 

pengguna. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode ini menjelaskan asal-usul penulis mengumpulkan data : 

1. Observasi 

Penulis telah menemukan contoh refensi buku tentang animasi dan 

desain interaktif berserta majalah, artikel, surat kabar, brosur yang 
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berkaitan dengan animasi dan desain interaktif. Selain itu, penulis juga 

mencari referensi berupa desain gerakan transisi dan tampilan GUI. 

2. Literatur 

Sebelum proses praproduksi, penulis mencari buku yang berkaitan dengan 

ilustrasi interaktif untuk mengembangkan konsep berserta mendapat 

informasi yang lebih akurat tentang ilustrasi interaktif.  

1.6. Skematika Perancangan 

Pengantar karya tugas akhir ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima 

bab pembahasan yang saling memiliki kaitan erat antar bab yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut  

Pada Bab 1 berisi Pendahuluan yaitu menguraikan tentang latar belakang 

masalah yang merupakan isi uraian dari alasan mengapa tema tersebut dipilih 

sebagai tugas akhir kemudian menjelaskan arti dari tema tersebut, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, metode pengumpulan data, 

metode perancangan yang digunakan untuk mempermudah, memperjelas, dan 

mempercepat  dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. 

Pada Bab II berisi Tinjauan Pustaka yaitu menguraikan tentang definisi 

Media Interaktif,Sejarah dan Perkembangan MediaInteraktif, Ilustrasi, Desain 

Media Interaktif, interaktivitas, pola interaktif, animasi, GUI,  tata letak, dan  

FreakShow. 
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Pada Bab III akan membahas penjelasan tentang proses kerja ilustrasi 

interaktif yang meliputi praproduksi, produksi dan pascaproduksi.  

Pada Bab IV berisi tentang analisis hasil eksperimen :desain tampilan, alur 

interaktif pada perbedaan kedua cerita, perubahan konsep, interaktivitas beserta 

pola intaraktif pada  ilustrasi interaktif. 

 Pada Bab V mengulas tentang kesimpulan dan saran dari seluruh bab dan 

teori yang ada dari proses perancangan sampai perwujudan untuk diperlihatkan 

kepada masyarakat dan saran dari penulis untuk pihak yang terkait selama 

penyusunanpengantar  ilustrasi interaktif.  
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