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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Tutufruiti merupakan judul dari media interaktif dengan tema buah-buahan yang 

penulis rancang sebagai Tugas Akhir penulis. Media interaktif ini ditujukan untuk 

anak usia 4-6 tahun dan berbasis mobile android. Di dalam Tutufruiti ini berisi 

informasi mengenai buah-buahan, yaitu nama buah dan warnanya dalam bahasa 

Indonesia-Inggris serta kandungan vitamin dan manfaat dari buah tersebut. Buah 

yang penulis rancang ada 4 jenis, yaitu apel, stroberi, pisang, dan jeruk. Selain 

informasi mengenai buah-buahan, penulis juga merancang 3 jenis mini games 

yang interaktif, yaitu jigsaw puzzle, memory match, dan fruit catching  serta 

tambahan pembelajaran menghitung jumlah buah dan menebak nama buah. Jadi 

Tutufruiti ini tidak hanya mengenai informasi buah tetapi ada menu bermain 

sehingga anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. 

Dalam Tugas Akhir ini posisi penulis sebagai designer yang merancang 

karakter dan visualisasi dari media interaktif pengenalan buah-buahan 

“Tutufruiti”. Tahapan pengerjaan Tugas Akhir ini dibagi menjadi tiga tahapan 

besar, yaitu praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Pada tahapan praproduksi 

penulis memulai dengan menentukan topik lalu mengadakan studi pustaka. 

Kemudian melakukan brainstorming dengan membuat mind map. Setelah itu 

penulis lanjut pada tahapan membuat konsep perancangan dengan sketsa karakter 

dan skesta tampilan visualisasi serta membuat storyboard. Selanjutnya 
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menentukan pola interaksi dan site map. Pada tahap produksi, penulis mulai 

masuk dalam software Adobe Photoshop untuk mendesain karakter, buah-buahan, 

dan layout. Diawali dengan outlining kemudian masuk pada proses pewarnaan 

dan shading. Pada tahap pascaproduksi lalu penulis menyatukan semua aset ke 

dalam Adobe Flash. Dalam Adobe Flash penulis menambahkan beberapa animasi 

sederhana serta background music dan sound effects untuk diekspor menjadi 

sebuah aplikasi media interaktif dengan format android. 

3.2. Interaktivitas 

Media interaktif “Tutufruiti” ini memiliki interaksi berupa touch dan drag 

sehingga pada saat menggunakan atau memainkan “Tutufruiti” ini menjadi lebih 

mudah. Kemudian ada tambahan efek suara dan gerak ketika button ditekan/klik 

sehingga lebih menarik perhatian. Karakter Tutu juga akan mengeluarkan suara 

dan menjelaskan informasi buah-buahan. Dalam menu informasi buah, ketika 

buah diklik maka Tutu akan menyebutkan nama buah dalam bahasa Inggris, 

sehingga user dapat belajar pelafalan nama buah dalam bahasa Inggris. 

Pada menu permainan yang penulis rancang bertujuan untuk menambah 

interaktivitas dan kreativitas anak. Berikut penulis jabarkan jenis permainan dan 

interaktivitasnya. 

1. Permainan Jigsaw Puzzle 

Jenis permainan ini memiliki interaktivitas berupa touch dan drag ditambah 

dengan suara karakter Tutu menginstruksikan cara bermainnya, yaitu 

“Susunlah potongan puzzle ini yah teman-teman!”. Setiap potongan puzzle 
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yang telah terpasang dengan benar, maka akan secara otomatis melekat pada 

base-nya. Setelah user berhasil menyusun puzzle dengan benar, maka akan 

muncul efek suara yang bersorak. 

2. Permainan Fruit Catching 

Jenis permainan ini menggunakan interaksi berupa touch dan drag. Sebelum 

memulai permainan, karakter Tutu akan menginstruksikan cara bermain, 

yaitu “Tangkaplah buah-buah yang berjatuhan yah teman-teman, tapi hati-hati 

yah, jangan sampai terkena bom. Selamat bermain!”. Setiap kali user berhasil 

menangkap buah, maka secara otomatis menampilkan score jumlah buah 

yang ditangkap pada tampilan kiri atas. Tetapi, nyawa yang disediakan hanya 

tiga, jika terkena bom sekali, maka nyawa berkurang satu dan jika nyawa 

habis maka permainan akan berakhir. 

3. Permainan Memory Match 

Jenis permainan ini memiliki interaktivitas berupa touch saja. Pada awal 

permainan, karakter Tutu akan menginstruksikan cara bermain, yaitu “Ayo 

teman-teman, temukanlah gambar yang sama yah!”. Penulis merancang 

delapan buah kartu yang berarti ada empat pasang kartu dan user menebak 

dengan cara mengklik satu kartu dan kartu tersebut akan terbuka 

memperlihatkan gambarnya, lalu user mengklik lagi kartu yang berbeda 

untuk menemukan kartu yang sama. Jika kartu kedua yang dibuka berbeda 

gambar, maka kartu akan tertutup lagi, namun jika berhasil membuka kartu 

yang gambarnya sama, maka kedua kartu tersebut akan otomatis hilang dan 
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ada efek suara yang bersorak. Apabila semua kartu sudah berhasil ditebak 

dengan benar, maka permainan selesai dan ada efek suara yang bersorak lagi. 

3.2.1. Pola Interaksi 

Penulis menggunakan pola interaksi modulated plot dimana user diberikan 

beberapa alternatif namun endingnya sudah ditentukan oleh penulis sehingga user 

tidak sepenuhnya bebas dan tetap terarah. 

. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Site Map 

Site map ini merupakan implementasi dari pola interaksi yang telah penulis 

tentukan sebelumnya. Pada bagian awal dibuka oleh logo production lalu lanjut ke 

menu home. Di dalam menu home, terdapat tombol info buah, belajar, dan main. 

Kemudian jika tombol info buah ditekan, maka akan lanjut ke level berikutnya 

yaitu menu buah. Di dalam menu buah terdapat empat jenis buah dan jika icon 

Gambar 3.1. Pola Interaksi 
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buah tersebut ditekan, maka akan masuk ke dalam info dari buah tersebut. Dari 

menu home jika menekan tombol belajar, maka selanjutnya akan berpindah pada 

menu belajar yang terdapat dua kotak pilihan. Kotak pertama untuk menuju menu 

belajar menghitung dan kotak kedua untuk menuju menu belajar menebak nama 

buah. Dari masing-masing menu tersebut terdapat empat tahapan, dan tidak dapat 

kembali ke menu sebelumnya sampai mengakhiri tahapan keempat. Setelah 

menyelesaikan tahapan keempat, barulah user dapat kembali ke menu belajar. 

Untuk menu “main”, dari menu home, user menekan tombol “main” dan 

akan lanjut ke menu selanjutnya yang terdapat tiga kotak pilihan permainan. Pada 

masing-masing menu permainan, terdapat tombol kembali ke menu sebelumnya. 

Penulis hanya menyediakan satu tombol yaitu tombol kembali yang dilambangkan 

dengan panah ke arah kiri untuk kembali ke menu sebelumnya, jadi user hanya 

dapat berpindah satu stage saja. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Site Map 
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3.3. Karakter Tutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam media interaktif “Tutufruiti” ini, penulis mendesain karakter utama 

bernama Tutu. Asal nama Tutu diambil dari judul “Tutufruiti” dan “Tutufruiti” 

sendiri terinspirasi dari kata tutti frutti yang berarti semua buah dalam bahasa 

Gambar 3.3. Referensi Karakter 1 
(http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/21/f8/e0/21f8e03b757fa36660a8e1047f4656ea.jpg) 

 

Gambar 3.4. Referensi Karakter 2 
(http://i1166.photobucket.com/albums/q605/kisiko_kimiko/TPH/Ulat.jpg) 
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Italy. Penulis mengambil karakter Larva sebagai referensi bentuk karakter Tutu 

yang penulis rancang. Selain itu, penulis juga mengambil referensi karakter 

animasi ulat pada iklan Teh Pucuk Harum sebagai referensi warna pada karakter 

yang penulis rancang. Pemilihan karakter hewan ulat berdasarkan dari tema media 

interaktif buah-buahan dengan setting alam. Hewan ulat senang memakan buah-

buahan yang matang, selain itu karakteristik bentuk dari hewan ulat yang bulat 

lonjong memiliki kemiripan bentuk dengan karakteristik anak-anak. 

Awalnya penulis membuat beberapa alternatif sketsa karakter dan 

kemudian menggambarnya secara digital lalu diberi beberapa alternatif 

pewarnaan, sehingga ada 3 buah alternatif karakter. Karakter yang pertama diberi 

outline hitam dan warna hijau serta blocking shading dengan mulut yang hanya 

berupa garis dan telinga mengarah ke belakang. Karakter kedua masih sama 

dengan yang pertama tetapi diberi tambahan poni. Ketiga adalah karakter tanpa 

outline hitam yang diberi shading dan highlight sehingga menjadi lebih hidup 

kemudian pada bagian mulut karakter dirancang tersenyum lebar yang 

menampakkan gigi. Penulis merancang telinga yang mengarah ke kanan dan ke 

kiri menggunakan warna yang senada dengan warna tubuh karakter yaitu warna 

hijau. 

Namun penulis merubah proporsi kepala menjadi lebih bundar dan besar 

sesuai dengan karakteristik anak-anak dan juga kepribadian Tutu. Penulis memilih 

gaya visual kartun yang simple karena anak-anak belum dapat mencerna gambar 

yang terlalu detail. Karakter Tutu dirancang tanpa outline, selanjutnya diberi 
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warna dan shading sehingga terdapat dimensi dan juga terlihat lebih menarik dan 

tidak flat. 

Berdasarkan aspek three dimensional character yang diungkapkan oleh 

Bancroft, berikut penulis jabarkan fisiologi, sosiologi, dan psikologi karakter 

Tutu. 

1. Fisiologi 

Laki-laki usia 5 tahun, merupakan ras ulat yang berbentuk bulat lonjong 

berwarna hijau dan memiliki telinga yang panjang. Ciri khas karakter Tutu 

yaitu ada poni, ukuran mata yang besar disertai bulu mata, hidung kecil dan 

mulut yang lebar juga dua buah gigi kelinci. Ukuran panjang badan Tutu 

adalah 10cm. Secara fisik Tutu memiliki ukuran kepala yang lebih besar 

daripada badannya.  

2. Sosiologi 

Memiliki keluarga yang harmonis dan orang tua yang mencintainya. Mudah 

bergaul dan disenangi oleh teman-temannya. Di usianya yang masih 5 tahun, 

tentunya Tutu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga Tutu dan teman 

sebayanya sering bereksplorasi mencari buah-buahan ke sungai dan ladang. 

3. Psikologi 

Tutu memiliki sifat yang ceria dan aktif. Ia senang dengan hal baru dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tutu senang makan buah-buahan, dan 
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buah kesukaannya adalah apel, stroberi, pisang, dan jeruk. Ia juga rajin 

belajar dan membantu kedua orang tuanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Sketsa Karakter Tutu 

Gambar 3.6. Alternatif Desain Karakter 
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3.4. Buah-buahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis memilih buah-buahan sebagai tema utama media interaktif “Tutufruiti” 

karena buah memiliki warna yang cerah dan menarik perhatian disamping rasa 

dan khasiatnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Penulis mendesain buah-buahan 

dalam media interaktif “Tutufruiti” dengan gaya kartun dan menggunakan 

blocking shading. Penulis mengambil referensi gambar buah asli dan juga 

referensi gambar buah dengan gaya kartun. Untuk desain bentuk buah, penulis 

mengambil referensi dari bentuk buah asli, namun untuk pewarnaan penulis 

mengambil referensi warna dari buah bergaya kartun. Penulis menggunakan 

blocking shading untuk mendapatkan efek buah bergaya kartun dan juga tidak 

menggunakan outline agar senada dengan desain karakter dan background. 

Gambar 3.7. Referensi Buah Gaya Kartun 
(http://funny-pictures.picphotos.net/cartoon-character-fruit-kids-cartoon-2-fruit-characters-funny-

cartoon/thumb7.shutterstock.com*display_pic_with_logo*454507*124400425*stock-
vector-set-of-fruit-icon-124400425.jpg/) 
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Berikut adalah penjelasan informasi dari masing-masing buah yang penulis 

gunakan sebagai referensi pada menu informasi buah “Tutufruiti”. 

3.4.1. Buah Apel 

 

 

 

 

 

 

Buah apel ada yang berwarna merah dan juga berwarna hijau. Daging buah apel 

memilki tekstur yang garing namun tetap lembut. Rasa buahnya manis disertai 

sedikit rasa masam. Menurut Nakaturi (2014) buah apel memiliki kandungan 

vitamin A, B, C. Buah apel juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia 

antara lain, yaitu menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker dan 

menyehatkan paru-paru, mencegah penyakit jantung dan stroke, serta melindungi 

tubuh dari virus flu. Selain itu, mengonsumsi buah apel dapat menurunkan berat 

badan karena mengandung serat yang tinggi, dan kandungan tanin dalam buah 

apel dapat mencegah kerusakan gigi. 

Penulis memilih menggunakan buah apel merah yang dilengkapi dengan 

tangkai dan daun. Untuk pewarnaan penulis menggunakan warna merah agak 

Gambar 3.8. Referensi Buah Apel 
(http://www.konsultankolesterol.com/wp-content/uploads/2013/07/artikel21.jpg) 
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gelap. Berikut adalah sketsa buah apel dan juga hasil desain buah apel yang telah 

diberi warna dan bocking shading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Sketsa Buah Apel 

Gambar 3.10. Pewarnaan Buah Apel 
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3.4.2. Buah Stroberi 

 

 

 

 

 

 

Menurut Nakaturi (2014) buah stroberi mengandung provitamin A, vitamin B1, B, 

dan C, serta antioksidan untuk melawan zat radikal bebas. Manfaat buah stroberi 

antara lain, yaitu mengobati gangguan kandung kemih serta sebagai anti virus dan 

anti kanker. Ciri utama buah stroberi adalah berwarna merah dan memiliki bintik 

hitam atau kuning pada permukaan buahnya. Rasanya kecut/masam disertai 

sedikit rasa manis. 

Penulis menggunakan warna merah terang dan bintik buah berwarna putih 

untuk mendapatkan gambar buah dengan gaya kartun. Berikut adalah sketsa buah 

stroberi dan juga hasil desain buah stroberi yang telah diberi warna dan blocking 

shading. 

 

 

Gambar 3.11. Referensi Buah Stroberi 
(http://3.bp.blogspot.com/-5TLurBHKq-s/Tpu_xmK-

NsI/AAAAAAAAAI0/E8oVb_tR7r4/s320/Erdbeere.jpg) 
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3.4.3. Buah Pisang 

 

 

 

  

 

Gambar 3.12. Sketsa Buah Stroberi 

Gambar 3.13. Pewarnaan Buah Stroberi 

Gambar 3.14. Referensi Buah Pisang 
(http://us.images.detik.com/content/2011/11/28/900/BSbananass(content).jpg) 
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Nakaturi (2014) menyebutkan bahwa buah pisang mengandung vitamin A, B1, B2 

dan C. Manfaat mengonsumsi buah pisang antara lain, yaitu membantu 

mengurangi asam lambung, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, 

menanggulangi penyakit jantung dan stroke, serta mengurangi stress. Daging 

buah pisang yang lembut dapat membantu mengatasi masalah peradangan 

lambung atau usus. Bentuk buah panjang dan lonjong dan berwarna kuning 

disertai bintik coklat atau hitam. 

Penulis mendesain buah pisang yang masih satu sisir dan menggunakan 

warna kuning terang. Berikut adalah sketsa buah pisang dan juga hasil desain 

yang telah diberi warna serta blocking shading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Sketsa Buah Pisang 
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3.4.4. Buah Jeruk 

 

 

 

 

 

 

Buah jeruk memilki bentuk bundar dan umumnya berwarna jingga, namun 

beberapa jenis jeruk ada yang berwarna hijau kekuningan. Rasa buah jeruk 

ditentukan dari jenis dan tingkat kematangannya, namun buah jeruk cenderung 

memilki rasa yang masam manis dan segar. Nakaturi (2014) menyatakan bahwa 

buah jeruk mengandung vitamin A, B1, B2, dan C. Kandungan vitamin C yang 

cukup tinggi dalam buah jeruk dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang 

mampu mengobati sariawan, menurunkan resiko terkena kardiovaskuler atau 

Gambar 3.16. Pewarnaan Buah Pisang 

Gambar 3.17. Referensi Buah Jeruk 
(http://www.orangelt.us/info/wp-content/uploads/2010/08/OrangeLT_White_Background.jpg) 
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sistem peredaran darah, kanker, dan katarak. Mengonsumsi buah jeruk juga dapat 

menghilangkan sumbatan lendir di tenggorokan, rongga hidung, paru-paru, dan 

perut. Selain itu, buah jeruk bermanfaat pula untuk membersihkan liver dan 

menghilangkan rasa sakit pada tubuh akibat influenza. 

Penulis memilih jenis buah jeruk yang berwarna jingga yang masih ada 

tangkai dan daunnya. Untuk pewarnaan buah jeruk penulis menggunakan warna 

jingga terang. Berikut adalah sketsa dari buah jeruk dan juga hasil desain buah 

jeruk yang telah diberi warna serta  blocking shading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.18. Sketsa Buah Jeruk 

Gambar 3.19. Pewarnaan Buah Jeruk 
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3.5. Konsep Visualisasi 

3.5.1. Latar Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Referensi Latar Belakang 1 
(http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/green_grass_rainbow_ 

vector_background_278598.jpg) 
 

Gambar 3.21. Referensi Latar Belakang 2 
(http://images.all-free-

download.com/images/graphiclarge/beautiful_landscape_02_vector_180915.jpg) 
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Penulis memilih tema alam sebagai setting dari media interaktif “Tutufruiti” 

karena buah-buahan sendiri berasal dari alam sehingga ada kesinambungan antara 

tema visual dan tema media interaktif. Penulis menggunakan referensi gambar 

pemandangan alam gunung dan sungai. Pada tahap praproduksi penulis memulai 

dengan membuat sketsa tampilan visual lalu masuk ke tahap produksi yaitu digital 

painting. Background dirancang simple dengan gaya gambar kartun yang 

disesuaikan dengan target user. Warna yang penulis gunakan cenderung warna 

hijau terang yang menggambarkan suasana alam dan kombinasi warna cerah 

untuk menggambarkan suasana keceriaan.  

3.5.2. Menu Home 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan menu home penulis menggunakan latar belakang pemandangan 

dengan warna kehijauan dan buttons berupa papan kayu dengan warna coklat 

yang diberi efek timbul agar terlihat lebih menonjol, sehingga user dengan mudah 

dapat membedakan antara buttons dengan background. Posisi buttons penulis 

Gambar 3.22. Referensi Tampilan Menu Home 
(https://m1.behance.net/rendition/modules/137275803/disp/49834598001f834d53bf421684bf107

e.jpg) 
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tempatkan pada satu tiang kayu seperti petunjuk arah agar memudahkan user pada 

saat memilih buttons. Agar tampilan lebih bervariasi dan dinamis, penulis 

membuat animasi karakter Tutu berjalan diatas papan dan juga awan yang 

bergerak. Kemudian untuk title penulis menempatkannya dibagian tengah atas 

dengan ukuran yang lumayan besar sehingga terlihat jelas. 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Menu Buah 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.23. Sketsa Menu Home 

Gambar 3.24. Referensi Tampilan Menu Buah 
(https://m1.behance.net/rendition/modules/137275799/disp/cad99a0ce342d5290ccad14cbdd70

0dd.jpg) 
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Pada tampilan menu buah penulis menggunakan latar belakang pemandangan 

sungai. Penulis merancang buttons berupa papan kayu dan diberi gambar buah 

agar user dengan mudah mengenal buttons tersebut dan memilih buah yang 

diingini. Penulis juga menempatkan buttons terpisah-pisah agar tampilan menjadi 

lebih bervariasi dan juga ada karakter Tutu yang berjalan diatas papan untuk 

membuat tampilan menjadi lebih dinamis. 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Menu Info Buah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Sketsa Menu Buah 

Gambar 3.26. Referensi Tampilan Menu Info Buah 
(http://chip.co.id/asset/public/articles/uploads/images/kids4(2).png) 
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Pada tampilan menu info buah penulis menggunakan latar belakang yang sama 

dengan menu buah. Kemudian penulis merancang dua buah kotak yang akan 

menjadi tempat informasi buah. Kotak pertama berwarna putih dengan outline 

berwarna coklat muda yang berada di bagian atas sebagai latar belakang gambar 

buah. Kotak kedua berwarna coklat muda dengan transparansi sedang yang berada 

di bagian bawah sebagai latar belakang tulisan informasi buah. Penulis juga 

menempatkan karakter Tutu di samping kiri kotak pertama untuk memberikan 

narasi penjelasan informasi buah. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Konsep Gameplay 

3.6.1. Referensi Gameplay 

Penulis menggunakan beberapa referensi aplikasi untuk menentukan konsep 

gameplay pada aplikasi “Tutufruiti”. Berikut adalah referensi yang penulis 

gunakan. 

Gambar 3.27. Sketsa Menu Info Buah 
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3.6.1.1.  Referensi Gameplay Menebak Nama Buah dan Memory 

Match 

Referensi aplikasi pertama yang penulis gunakan adalah “Marbel Buah”. 

 

 

 

 

 

 

“Marbel Buah” adalah aplikasi interaktif yang membantu anak-anak dalam 

belajar mengenal berbagai macam buah-buahan. Selain belajar, anak-anak 

dapat memainkan beberapa permainan edukasi yang menarik untuk 

menguji kemampuan mereka. “Marbel Buah” mengusung konsep belajar 

sambil bermain, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Materi 

yang disajikan dilengkapi dengan gambar, animasi dan efek suara untuk 

menarik minat anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, mereka bisa 

mengasah kemampuan melalui permainan edukasi yang disediakan. 

Aplikasi ini terdapat di dalam Google Play Store. Berikut adalah poin-poin 

yang terdapat dalam aplikasi “Marbel Buah”. 

Gambar 3.28. Screenshoot Aplikasi “Marbel Buah” 
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• Belajar mengenal buah dalam dua metode (mode otomatis dan mode 

baca sendiri) dan belajar mengeja nama buah. 

• Ada 33 jenis buah yang disajikan. 

• Ada 5 jenis permainan, yaitu bermain masak-masak, bermain tepat 

cepat, bermain tebak gambar, bermain ketangkasan dan bermain 

menyusun huruf. 

• Terdapat animasi pada saat pergantian frame. 

• Dilengkapi dengan narasi dalam bahasa Indonesia untuk membantu 

anak-anak yang belum lancar membaca.  

3.6.1.2. Referensi Gameplay Belajar Berhitung 

Referensi aplikasi kedua yang penulis gunakan adalah “Kids Numbers and 

Math”. 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.29. Screenshot Aplikasi “Kids Numbers and Math” 
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“Kids Numbers and Math” merupakan aplikasi interaktif yang membantu 

anak dalam belajar matematika. Aplikasi ini mengusung konsep belajar 

sambil bermain sehingga anak dapat memahami konsep matematika dasar 

dengan cara yang menyenangkan. “Kids Numbers and Math” memberikan 

edukasi berupa penamaan angka, berhitung, perbandingan angka, dan 

mencocokan angka. Materi yang disajikan dilengkapi dengan gambar, 

animasi dan efek suara untuk menarik minat anak-anak dalam belajar. 

Aplikasi ini terdapat di dalam Google Play Store. Berikut adalah poin-poin 

yang terdapat dalam aplikasi “Kids Numbers and Math”. 

• Ada 8 jenis materi pembelajaran, yaitu belajar mengenal angka, 

penjumlahan bilangan, menghitung jumlah objek, pengurangan, 

perbandingan angka tertinggi, perbandingan angka terendah, 

penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan, mengingat 

angka. 

• Angka yang ditampilkan hanya sampai 20, jika membeli full version 

maka angka akan ditambahkan. 

• Terdapat animasi untuk menambah interaktivitas. 

• Warna yang digunakan adalah warna-warna cerah dominan kebiruan 

dan kehijauan. 

• Dilengkapi dengan narasi dalam bahasa Inggris untuk memberikan 

arahan dalam permainan. 
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3.6.1.3. Referensi Gameplay Fruit Catching 

Referensi aplikasi ketiga yang penulis gunakan adalah “Farm Fruit 

Catcher”. 

 

 

 

 

 

“Farm Fruit Catcher” adalah aplikasi permainan interaktif dengan tema 

buah-buahan. Aplikasi ini hanya memiliki satu buah permainan, yaitu 

menangkap buah-buah yang berjatuhan. Aplikasi ini terdapat di dalam 

Google Play Store. Berikut adalah poin-poin yang terdapat dalam aplikasi 

“Farm Fruit Catcher”. 

• Mudah dimainkan dengan interaksi menggeser objek topi untuk 

menangkap buah. 

• Menggunakan warna-warna cerah dominan kehijauan 

• Mode Arcade dengan menyediakan 3 nyawa 

• Terdapat scoring untuk menghitung jumlah buah yang berhasil 

ditangkap 

• Ada animasi buah terjatuh atau terlempar ketika terkena pinggiran topi 

Gambar 3.30. Screenshoot Aplikasi “Farm Fruit Catcher” 
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• Terdapat sound button yang cukup terlihat jelas pada layar untuk 

memudahkan user menekan tombol tersebut pada mode bermain. 

3.6.1.4. Referensi Gameplay Jigsaw Puzzle 

Referensi aplikasi keempat yang penulis gunakan adalah “Kids Puzzle 

Fun”. 

 

 

 

 

 

“Kids Puzzle Fun” merupakan aplikasi permainan interaktif dengan tema 

hewan-hewan lucu. Aplikasi ini hanya memiliki satu jenis permainan, 

yaitu jigsaw puzzle. Aplikasi ini terdapat di dalam Google Play Store. 

Berikut adalah poin-poin yang terdapat dalam aplikasi “Kids Puzzle Fun”. 

• Mudah dimainkan dengan interaksi menggeser potongan-potongan 

puzzle 

• Terdapat tombol bantuan untuk menampilkan gambar dengan 

transparansi rendah agar memudahkan anak dalam menyusun puzzle. 

• Warna yang digunakan adalah warna cerah dan ceria 

Gambar 3.31. Screenshoot Aplikasi “Kids Puzzle Fun” 
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• Karakter hewan didesain dengan konsep Anthropomorphic 

• Terdapat tingkat kesulitan dalam permainan, mulai dari puzzle 2x2 

sampai 4x4. 

• Menggunakan mode bahasa Inggris 

3.6.2. Menebak Nama Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Referensi Visual Belajar Menebak Nama Buah 
(http://ilmuonline.net/wp-content/uploads/2013/01/contoh-game-edukasi.jpg) 

Gambar 3.33. Tampilan Belajar Menebak Nama Buah 
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Pada tampilan belajar menebak buah penulis menggunakan latar belakang bukit 

yang didominasi warna hijau. Pada awal permainan penulis hanya menampilkan 

siluet buah dan diikuti oleh efek suara yang memberikan clue agar user dapat 

menebak nama buah tersebut. Setelah nama buah berhasil ditebak maka buah 

yang tadinya berwarna hitam akan berubah menjadi berwarna. Seperti pada 

referensi, penulis merancang empat buah button nama buah yang dapat dipilih 

oleh user. 

3.6.3. Belajar Berhitung 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34. Referensi Visual  Belajar Berhitung 
(http://fs01.androidpit.info/a/21/29/fun-math-learning-2129de-h900.jpg) 

Gambar 3.35. Tampilan Belajar Berhitung 
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Penulis menggunakan latar belakang berupa papan tulis kapur yang berwarna 

hijau gelap dan diberi efek gradasi agar tampilan tidak flat. Namun penulis 

membuat papan tersebut penuh satu layar. Pada scene belajar berhitung ini, 

penulis menyusun gambar buah kemudian penulis merancang button angka yang 

akan dipilih oleh user. Jika jawaban salah, maka akan muncul efek suara “Ayo, 

coba lagi!” dan jika jawaban yang dipilih benar, maka akan lanjut ke scene belajar 

menghitung buah lainnya. 

3.6.4. Jigsaw Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36. Referensi Permainan Jigsaw Puzzle 
(http://thumbs.dreamstime.com/z/cartoon-cat-jigsaw-puzzle-game-illustration-education-

preschool-children-funny-pet-animal-35572238.jpg) 
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Dalam tampilan permainan jigsaw puzzle penulis merancang dua buah kotak, 

kotak kecil berada di sisi kiri sebagai tempat potongan-potongan puzzle, dan kotak 

besar berada di sisi kanan sebagai base menyusun puzzle. Penulis menampilkan 

gambar puzzle yang sudah jadi pada latar belakang base puzzle namun dengan 

opacity yang rendah untuk memudahkan user dalam menyusun puzzle. 

3.6.5. Memory Match 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37. Tampilan Permainan Jigsaw Puzzle 

Gambar 3.38. Referensi Visual  Permainan Memory Match 
(https://lh5.ggpht.com/b0MlQ1rJfIf646ARzrvmLNRs2sOKuOPJFzhGY1UdO4R8e0GbdVsmcP

CtDk4ZPDG-vWc=h900) 
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Pada tampilan permainan memory match penulis merancang delapan buah kartu 

yang tertutup. Ketika user berhasil membuka kartu dengan gambar yang sama, 

maka sepasang kartu tersebut akan otomatis menghilang. Penulis masih 

menggunakan latar belakang berupa pemandangan bukit yang didominasi warna 

hijau. 

3.6.6. Fruit Catching 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Tampilan Permainan Memory Match 

Gambar 3.40. Referensi Visual Permainan Fruit Catching 
(http://www.dseffects.com/games/FruitCatch/FruitCatch_1.jpg) 
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Penulis menggunakan karakter Tutu sebagai icon yang dapat digeser untuk 

menangkap buah-buahan yang berjatuhan. Setiap kali user berhasil menggeser 

Tutu untuk menangkap buah, maka score akan bertambah sesuai masing-masing 

buah yang ditangkap. Penulis merancang latar belakang berupa kayu berwarna 

coklat yang diberi shading agar terlihat memiliki dimensi dan penulis juga 

merancang rumput berwarna hijau terang sebagai dasar karakter Tutu berjalan. 

3.7. Flash 

Semua aset yang telah penulis buat disimpan dalam format .png yang akan 

dimasukkan ke dalam Flash. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat 

background gambar menjadi transparan. Namun setelah gambar dimasukkan ke 

dalam Flash, perlu untuk mengatur properties pada gambar dan mengubah format 

gambar menjadi .png dan diberi smooth agar gambar tidak menjadi pecah. Karena 

pada saat gambar dimasukkan ke dalam Flash secara otomatis format gambar 

berubah mejadi .jpeg meskipun format awal adalah .png, itulah yang 

Gambar 3.41. Tampilan Permainan Fruit Catching 
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menyebabkan kualitas gambar menjadi turun dan pecah ketika diekspor menjadi 

.swf ataupun di publish ke dalam Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.42. Tampilan Menu Home dalam Flash 

Gambar 3.43. Tampilan Menu Buah dalam Flash 
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3.8. Suara 

Suara yang penulis pergunakan dalam media interaktif ini sebagian merupakan 

suara yang penulis rekam sendiri dan sebagian diunduh dari internet yang 

memiliki izin untuk bebas digunakan. Background music dan sound effect dalam 

media interaktif ini penulis unduh, sedangkan suara dari karakter Tutu penulis 

rekam sendiri. 
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