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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Prinsip Desain 

Nurhadiat (2004) di dalam buku berjudul “Pendidikan Seni: Seni Rupa” (hlm. 59) 

menuliskan bahwa desain merupakan rencana untuk mewujudkan suatu gagasan, 

desain dikemas dalam gambar agar lebih mudah untuk dipelajari, orang yang 

membuat atau menciptakan suatu desain disebut sebagai desainer, umunya orang-

orang ini memiliki kemampuan yang professional di bidang tertentu.  

2.2. Teori Warna 

Dalam buku “Visual Communication in Digital Design”, Park (2007) (hlm. 25-59) 

menuliskan prinsip-prinsip dasar dalam desain, yaitu: 

1. Stabilitas dan Keseimbangan  

Desain dapat dikatakan seimbang jika memiliki suatu komposisi yang stabil, 

dalam prinsip ini terdapat dua desain yaitu desain simetris dan asimetris, 

keseimbangan simetris berarti mempunyai elemen yang sama dan susunan 

menghasilkan suatu desain yang statis dan memiliki kesan. Keseimbangan 

asimetris mempunyai elemen yang tidak sama, susunan desain cenderung 

lebih dinamis dan memanfaatkan ruang yang kosong. 

2. Proporsi dan Harmoni 

Proporsi terdiri dari dua macam yaitu proporsi yang berkaitan dan proporsi 

yang berlawanan, di dalam proporsi yang saling berkaitan ketika satu objek 
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berubah skala menjadi lebih besar ataupun lebih kecil, maka objek lain akan 

mengikuti sehingga antar objek akan memiliki skala yang akan terus sama, 

sedangkan proporsi yang berlawanan, jika satu objek membesar maka objek 

lain akan mengecil, begitu juga kebalikannya. 

3. Ritme dan Gerakan 

Ritme muncul pada kondisi dimana rangkaian suatu objek yang sama 

mengalami perubahan secara teratur, perubahan yang teratur tersebut dapat 

menjadi suatu irama sendiri sehingga suatu desain nyaman dilihat karena 

memiliki keteraturan yang sama. 

4. Dinamika 

Dinamika muncul ketika suatu objek diletakan di luar grid, hal itu akan 

menimbulkan dan memberi kesan adanya gerakan pada desain. 

5. Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan yang terjadi pada suatu objek, tetapi tidak ada 

perubahan pada skala, semuanya sama. 

6. Penekanan 

Penekanan adalah memberi tanda dalam suatu objek agar terlihat berbeda dari 

objek-objek yang lainnya agar mata langsung fokus ke objek tersebut. 
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7. Hirarki 

Hirarki akan muncul ketika desainer memberi penekanan yang berbeda-beda 

dalam suatu desain. 

2.3. Penyusunan Komponen Dalam Layout 

Nugroho (2008) dalam bukunya “Pengenalan Teori Warna” menuliskan bahwa 

warna memiliki berbagai macam kegunaan seperti dapat mengubah rasa, 

mempengaruhi cara pandang pada objek, menutupi sesuatu yang tidak sempurna 

dan bahkan warna dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda efeknya. Dalam 

beberapa kasus warna adalah hal nomor satu yang dilihat oleh seseorang karena 

warna dapat memberi kesan atau identitas. Pengaturan warna terbagi menjadi dua, 

warna pada layar komputer ditampilkan lewat media cahaya sedangkan pada cat 

atau mesin cetak seperti printer warna ditampilkan lewat media cat, pengaturan 

pada layar komputer menggunakan warna dasar Red Green Blue atau RGB 

sedangkan pengaturan warna pada cat atau tinta menggunakan pengaturan Cyan 

Magenta Yellow Key atau yang biasa disebut dengan CMYK. 

 Nugroho juga membahas mengenai roda warna dalam bukunya, roda 

warna dibuat dengan menghubungkan ujung warn merah dan ujung warna ungu 

dari spektrum warna, inilah warna yang terdapat dalam roda warna: 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna yang paling kuat diantara warna-warna lainnya, 

warna primer terdiri dari warna merah, biru dan hijau  
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2. Warna Sekunder  

Warna sekunder merupakan warna yang didapat dari hasil campuran warna 

primer, warna ini terdiri dari warna kuning, cyan dan magenta. 

3. Warna Tersier 

Warna tersier dihasilkan dengan cara mencampurkan salah satu warna primer 

dan salah satu warna sekunder. 

4. Gabungan  

Gabungan warna primer, sekunder dan tersier menghasilkan roda warna yang 

berbeda lagi. 

Selain menjelaskan roda warna dalam bukunya, Nugroho juga membahas 

mengenai dimensi warna dan kombinasi warna, warna dasarnya memiliki 3 

dimensi yaitu: 

1. Hue 

Hue merupakan perbedaan warna yang terjadi akibat adanya perbedaan 

gelombang. 

2. Saturasi 

Saturasi adalah murni tidaknya suatu warna, tingkat kemurnian dilihat 

berdasarkan bening dan terangnya suatu warna. 
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3. Kecerahan 

Kecerahan berarti adalah gelap terangnya warna pada tampilan layar. 

Warna juga memberikan dampak psikologis pada manusia, Nugroho 

(2008) menggolongkan jenis rasa warna yang berpengaruh pada panca indera 

menjadi 4, yaitu: 

1. Warna netral 

2. Warna kontras  

3. Warna panas 

4. Warna dingin 

Tabel di bawah ini adalah makna budaya warna yang dituliskan Nugroho 

(2008) di dalam bukunya: 

Tabel 2.1 Makna Warna 

Warna Makna Positif Makna Negatif 

Merah Kekuatan, kehangatan, 

cinta, persahabatan. 

Nafsu, agresi, 

kesombongan, ambisi, 

kemarahan 

Merah muda Hadiah, apresiasi, 

kekaguman, simpati, 

keremajaan 

Kekurangan, naif 

Oranye Kehangatan, semangat, 

keseimbangan, antuisas, 

kecerahan, ceria 

Meminta berlebihan, 

terlalu emosi, mencari 

perhatian 
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Kuning Kekayaan, kehidupan, 

optimism, kemakmuran, 

sukacita 

Iri hati, tidak jujur, 

penakut 

Hijau Stabil, santai, alami, 

makmur, beruntung, 

dermawan, semangat, 

abadi, keseimbangan 

Nasib buruk, cemburu, iri, 

agresi, tidak 

berpengalaman, korupsi, 

tamak, memalukan 

Biru Kepercayaan, loyalitas, 

dapat diandalkan, 

kebersihan, keamanan, 

kelembutan, percaya diri, 

persahabatan  

Sedih, dingin, depresi 

Ungu Kreativitas, kemakmuran, 

romantisme, bangsawan, 

kebanggaan, bijaksana, 

upacara 

Sombong, angkuh, 

misteri, kasar, kejam, 

berlebihan 

Coklat Perlindungan, 

kesederhanaan, stabilitas, 

keutuhan, persahabatan, 

dapat diandalkan 

Kebodohan, kemiskinan, 

kekasaran, kotor, tumpul, 

bosan 

Abu-abu Modern, cerdas, bersih, 

kokoh, intelektual, 

anggun, tajam 

Sedih, bosan, debu, 

kebodohan, perkabungan, 

formalitas 

Putih Disiplin, kebaikan, 

kerendahan hati, 

kemudahan, damai, suci 

Hampa, kematian, 

menyerah, penakut, 

kurang imajinasi 

Hitam Kokoh, cangging, misteri, 

formalitas 

Penyesalan, kematian, 

setan, pemberontak, 

kesedihan, perkabungan. 
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Ririh (2012) dalam artikelnya yang berjudul “Memadukan Warna dengan 

Bantuan Roda Warna” yang dimuat dalam Kompas menuliskan bahwa ada 6 

kombinasi warna yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Monokromatik 

Monokromatik merupakan panduan warna asli dengan warna turunannya, 

warna turunan adalah warna yang lebih muda atau lebih tua dari warna asli, 

untuk warna yang lebih tua bisa ditambahkan dengan warna putih dan untuk 

warna lebih tua ditambah dengan warna hitam. Di dalam roda warna, 

monokromatik ada dalam 1 kolom warna, kea rah atas ataupun kearah bawah. 

2. Analog 

Analog merupakan warna yang bersebelahan, bagian kiri ataupun bagian 

kanan. Warna-warna ini seringkali terlihat di alam misalnya warna daun, 

batang pohon, buah dan sayuran, benda-benda dengan warna analog akan 

terlihat harmonis. 

3. Komplementer 

Komplementer merupakan warna yang berada di dalam roda warna yang 

saling berseberangan satu sama lain, karena bersebarangan itulah warna-

warna komplementer akan terlihat kontras dan lebih menonjol. 
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4. Triad 

Triad merupakan campuran dari 3 warna dengan membagi roda warna secara 

proporsional, misal mencampurkan atau menggunakan sekaligus tiga warna 

merah, biru dan kuning. 

5. Komplementer terpecah tunggal 

Komplementer terpecah tunggal memiliki warna yang tidak terlalu kontras 

seperti warna komplementer, komplementer terpecah tunggal merupakan 

warna komplementer dari warana analognya, warna analog merupakan warna 

yang bersebelahan baik kiri maupun kanan, warna ini menghasilkan harmoni 

yang lebih baik daripada komplementer, misal: merah – kuning atau biru – 

hijau. 

6. Kompleks 

Kompleks merupakan perpaduan warna yang bebas atau sesuai dengan selera, 

warna yang digunakan jumlahnya bebas tidak terbatas dan cenderung lebih 

fleksibel.  

2.4. Penyusunan Komponen Dalam Layout 

Eldesouky (2003) dalam jurnalnya yang berjudul “Visual Hierarchy and Mind 

Motion in Advertising Design”, menjelaskan tentang penyusunan komponen di 

dalam sebuah layout dan menggolongkannya menjadi beberapa jenis, yaitu: 
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1. Z-Pattern Layout  

Z-Pattern Layout cocok untuk desain yang simple dan memiliki elemen yang 

sedikit, disebut Z-Pattern Layout karena polanya membentuk huruf Z, cara 

membaca pola ini adalah dengan melihat dari kiri atas ke kanan atas lalu 

membentuk garis diagonal ke kiri bawah kemudian ke kanan bawah. 

 

Gambar 2.1 Z-Pattern Layout 
(Visual Hierarchy and Mind Motion in Advertising Design, 2003) 

 

2. Golden Triangle Pattern Layout  

Golden Triangle Pattern Layout merupakan Z-Pattern yang bagian garis 

horisontalnya ditarik menjadi satu dan membentuk ujung segitiga di bagian 

kanan, bagian tengah merupakan bagian yang paling banyak terlihat dan 

memuat informasi yang utama atau paling penting. 
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Gambar 2.2 Golden Triangle Pattern Layout 
(Visual Hierarchy and Mind Motion in Advertising Design, 2003) 

 

3. Zig-Zag Pattern Layout 

Zig-Zag Pattern Layout merupakan bentuk Z-Pattern Layout yang disambung 

terus menerus, cara melihatnya adalah dari kiri ke kanan kemudian kiri dan 

kanan lagi, jika bentuk zig-zag semakin banyak maka akan muncul garis 

horizontal yang semakin sempit. 

 

Gambar 2.3 Zig-Zag Pattern Layout 
(Visual Hierarchy and Mind Motion in Advertising Design, 2003) 
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4. F-Pattern Layout 

F-Pattern Layout membentuk sesuai dengan namanya, pola ini membentuk 

huruf F, cara membacanya sama seperti pola lain yaitu dibaca dari kiri atas 

menuju kanan atas kemudian di bagian bawah dimulai dari kiri ke kanan 

membentuk garis yang lebih pendek jika dibandingkan dengan pola pertama, 

informasi penting diletakan di bagian atas dimana orang akan membaca 

dimulai dari kiri ke kanan, bagian kiri biasanya diisi dengan informasi 

pendukung sedangkan bagian kanan adalah informasi yang penting.  

 

Gambar 2.4 F-Pattern Layout 

(Visual Hierarchy and Mind Motion in Advertising Design, 2003) 
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2.5. Media Interaktif 

2.5.1 Deskripsi Media Interaktif 

Menurut Hofstetter (2001), Multimedia merupakan pemanfaatan pada komputer 

untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi 

dengan cara menggabungkan link dan tool yang membuat atau memungkinkan 

penggunanya untuk berinteraksi, berkreasi, navigasi dan berkomunikasi  

Menurut Vaughan (2004), media merupakan suatu kombinasi atau 

gabungan dari gambar, teks, suara, animasi dan video, sedangkan di dalam 

multimedia interaktif pemakai atau pengguna akan mengontrol semua elemen 

yang ditampilkan. 

G.A. Tsihrintzis, M. Virvou dan T. Watanabe (2013) dalam buku  

“Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services: Proceedings of the 6
th

 

International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and 

Services” menuliskan Sistem Multimedia sendiri tertuju pada penyimpanan, 

pengolahan, transmisi dan pengambilan berbagai macam bentuk informasi 

seeperti audio, gambar, video, animasi, grafis dan teks. Kemajuan teknologi dapat 

terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

latar belakang yang berbeda-beda.    

Timothy D. Green dan Abbie Brown di dalam bukunya yang berjudul 

“Multimedia Projects in the Classroom: A Guide to Development and Evaluation” 

menuliskan bahwa Multimedia interaktif adalah gabungan dari media: 
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1. Grafik 

Grafik adalah suatu bentuk yang dapat dilihat secara visual, gambar dua 

dimensi, gambar iconic dan gambar real. Contoh grafik yang menampilkan 

sesuatu yang real adalah foto dan contoh iconic seperti gambar kartun. Selain 

itu gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak merupakan grafik, 

contoh gambar bergerak adalah video, film dan animasi sedangkan gambar 

yang tidak bergerak meliputi gambar digital, lukisan, poster dan foto. 

2. Audio 

Audio adalah sesuatu yang bersuara yang dapat didengar melalui indra 

pendengar, contohnya seperti lagu, sound effect dan back sound. 

3. Teks  

Teks merupakan simbol yang dapat dilihat secara visual untuk menjelaskan 

suatu bahasa lisan. Teks memiliki bermacam-macam jenis yang dapat dipilih 

(contoh: Arial, Times New Roman dan Cambria), ukuran dan warna. 

4. Interaktivitas 

Interaktivitas merupakan suatu rancangan desain dalam multimedia interaktif 

yang membuat pengguna dapat berinteraksi dan terlibat di dalamnya. 

2.5.2. Sejarah Multimedia Interaktif 

Seperti yang ditulis Suyanto dalam bukunya yang berjudul “Multimedia: Alat 

untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing”, kata multimedia berawal dari kata 
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teater, multimedia merupakan pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu 

medium dapat disebut dengan pertunjukan multimedia. Sistem multimedia 

dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan munculnya Hypercard yang dikenalkan 

oleh Apple pada tahun 1987 dan IBM yang mengumumkan perangkat audio 

visual connection (AVC) serta video adhapter card ps/2 pada tahun 1989.  

Kemudian di tahun 1994 diperkirakan terdapat lebih dari 700 produk dan 

sistem multimedia yang dipasarkan dalam masyarakat. Multimedia 

memungkinkan pengguna komputer untuk mendapat output dalam bentuk yang 

lebih baik dan lengkap daripada media table dan grafik konvensional, pemakai 

dapat melihat gambar, foto, video bergerak, dan animasi serta dapat mendengar 

suara. Sistem multimedia yang bersifat interaktif dapat memungkinkan 

penggunanya untuk menggunakan navigasi dengan mouse ataupun layar sentuh 

untuk menjalankan aplikasi. 

2.5.3. Kriteria Multimedia Interaktif 

Menurut Thorn (2006) ada enam kriteria Multimedia Interaktif, yaitu: 

1. Kemudahan navigasi, multimedia interaktif dirancang sederhana untuk 

memudahkan pengguna. 

2. Kandungan kognisi, multimedia media interaktif harus memberi ilmu yang 

akurat pada pengguna. 

3. Presentasi informasi, sebagai penilaian isi program. 
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4. Integrasi media, media harus menyeimbangkan pengetahuan dan 

keterampilan. 

5. Artistik dan estetika, multimedia interaktif dibuat dengan tampilan yang 

kreatif dan menarik serta memiliki estetika yang baik. 

6. Fungsi keseluruhan, multimedia interaktif dapat menjadi suatu sarana 

pembalajaran yang bermanfaat. 

2.5.4. Prinsip Interaksi Dalam Media Interaktif 

Menurut Gates (2006) dalam buku “Game Design” (hlm. 17) dalam pembuatan 

permainan terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Dasar dari Permainan 

Menjelaskan atau mengenalkan apa maksud, tujuan dan target dari permainan 

yang akan dimainkan oleh pemain. 

2. Empati dari Pemain  

Hal ini sangat penting karena suatu game atau permainan harus bisa menarik 

perhatian pemain, maka tingkat kesulitan harus disesuaikan dengan 

kemampuan pemain agar tidak bosan ataupun frustasi ketika memainkannya. 

3. Tanggapan dari Pemain 

Interaksi dalam suatu permainan terjadi ketika pemain menyentuh atau 

menekan tombol kemudian diikuti dengan reaksi dari permainan kemudian 
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berkelanjutan untuk menyelesaikan suatu misi atau target, karena jika tidak 

ada reaksi dari permainan berarti pemain hanya seperti menonton saja.  

4. Pengalaman Berkesan 

Untuk membuat pemain terus memainkan sebuah permainan maka permainan 

tersebut harus menarik, tidak membosankan dan memberi suatu pengalaman 

yang berbeda dan mengasyikan agar berkesan. 

5. Pemain Larut Dalam Permainan 

Pengalaman berkesan yang dirasakan ketika bermain membuat pemain 

membawa apa yang dirasakannya dalam permainan masuk ke dalam 

kehidupan nyata karena rasa ingin terus bermain yang kuat, pemain akan 

terus berada dalam imajinasinya seperti ketika bermain dan larut dalam 

permainan. 

2.6. Flow Theory 

Minhua Ma, Andreas Oikonomou, Lakhmi C Jain dalam buku “Serious Games 

and Edutainment Applications” menuliskan bahwa konsep Flow diambil dari 

theory of happiness yang dikemukakan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, 

Flow digambarkan sebagai pengalaman yang optimal yang sangat memuaskan, 

membuat orang kecanduan atau keasyikan seperti membaca majalah, menyusun 

lagu, olahraga atau bermain game. Orang akan mendapat pengalaman tersebut 

dalam menyelesaikan target yang melibatkan keterampilan dan rasa tertantang.   
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Gambar 2.5  Flow Theory 

 

Pengertian dari gambar flow adalah semakin lama waktu untuk bermain 

dan bertambah juga kemampuan karakter dalam game, tetapi tingkat kesulitan 

tergolong rendah, maka game tersebut digolongkan dalam zona boring. Tetapi 

jika tingkat kesulitan terlalu tinggi makan game tersebut masuk ke dalam zona 

frustrating. Sedangkan game bisa disebut baik dan menyenangkan jika mengikuti 

zona flow, karena berarti game tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

Seperti pepatah Nolan Bushnell Co-Founder Atari, game yang baik adalah game 

yang mudah dipelajari dan dimengerti tetapi sulit untuk dikuasai, yang terpenting 

sebenarnya bukan tingkat kesulitan tetapi bagaimana game tersebut bisa mengikat 

orang dan memotivasi orang untuk memenangkannya. 
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2.7. Plot 

Tomaszewski (2005) dalam artikel berjudul Foundations of Interactive Narratuve 

menuliskan bahwa penonton atau pemain memiliki pengaruh dalam permainan 

karena pemain dapat memilih, mempercepat atau memberi respon yang 

berpengaruh. Hal yang paling umum dan menjadi perhatian dalam interaktif 

adalah ketika pemain dapat mengarahkan plot. Meadows mengeksplorasi 

spektrum dari plot yang sering digunakan dalam narasi interaktif sekarang ini 

berawal dari impositional yang berarti pemain dapat mengungkap cerita tunggal 

untuk struktur ekspresif dimana pengguna dapat dengan bebas menghasilkan plot 

sendiri di dalam suatu simulasi. 

 

 

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

 

Di dalam nodal plot pemain diberi beberapa tugas yang harus diselesaikan 

untuk memajukan cerita, seringkali berkaitan dengan keputusan do or die  yang 

berarti jika pengguna gagal maka karakter dalam permainan meninggal dan harus 

mengulang lagi. 
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Gambar 2.7.  Modulated Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/modulated.gif) 

 

Di dalam struktur modulated plot, keputusan yang diambil oleh pemain 

dapat menghasilkan urutan yang berbeda, ada beberapa kemungkinan yang akan 

terjadi dalam satu sequence. Jika pemain memainkannya beberapa kali maka 

dapat merasakan pengalaman yang berbeda-beda ketika menyelesaikan 

permainan.  

 

Gambar 2.8 Open Plot 
(http://www2.hawaii.edu/~ztomasze/ics699/open.gif) 

 

Struktur open plot tidak memiliki cerita, pengguna harus melakukan 

eksplorasi dan masing-masing pengguna memiliki pendapatnya sendiri untuk aksi 

dan narasi yang dibuat. 
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Ketiga plot interaktif ini mendemonstrasikan kesulitan yang terjadi 

sekarang ini, berkaitan dengan narasi interaktif. Struktur nodal plot memiliki 

narasi yang kuat tetapi interaksi tidak akan mengubah cerita, semuanya benar-

benar bergantung pada narasi. Open plot cenderung tidak menggunakan narasi 

dan sangat bergantung kepada pengguna, keseluruhannya hanya berbicara tentang 

interaksi. Struktur modulated plot adalah yang paling populer.  

2.8. Tombol 

Pele Orme (2013) dalam artikel “Principles for Succesful Button Design” 

menuliskan bahwa tombol harus sesuai dengan gaya grafis, gaya gambar, palet 

warna dan mencolok agar pemain atau pengguna sadar bahwa elemen tersebut 

merupakan suatu tombol yang bisa ditekan, kemudian untuk tombol dapat 

menggunakan elemen yang simple seperti: panah untuk menunjukan next atau 

previous. 

2.9. Karakter 

Dalam buku berjudul “Creative Character Design” karya Tillman (2011) 

dituliskan bahwa terdapat tiga bentuk utama dalam dasar pembentukan wajah 

karakter yaitu: persegi, segitiga dan lingkaran. Persegi memberi kesan stabil, 

dapat dipercaya, teratur, keamanan, kesetaraan dan maskulin. Segitiga memberi 

kesan agresif, energik, licik, ketegangan dan konflik, bentuk ini kebanyakan 

dipakai untuk karakter antagonis atau jahat, sedangkan lingkaran memberikan 

kesan lengkap, anggun, easy going, kenyamanan, kesatuan, perlindungan dan 

kekanak-kanakan. 
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Gambar 2.9. Bentuk Wajah Persegi 
(Creative Character Design, Tillman, 2011) 

 

Gambar 2.10. Bentuk Wajah Segitiga 
(Creative Character Design ,Tillman, 2011) 
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Gambar 2.11. Bentuk Wajah Lingkaran 
(Creative Character Design, Tillman, 2011) 

 

2.10. Anak-anak 

2.10.1. Psikologi Anak 

Gardner (n.d.) dari Harvard University, Amerika Serikat berpendapat bahwa ada 

tujuh intelegensi dalam diri seorang anak, yaitu:  

1. Kemampuan dasar seperti bahasa atau linguistik. 

2. Kemampuan logika termasuk rasionalitas seperti mengurutkan suatu kejadian 

atau menarik hubungan antara simbol yang satu dengan lainnya. 

3. Kemampuan visual seperti berpikir berdasarkan gambar, ruang dan bentuk. 

4. Kemampuan musikal atau mengikuti ritme. 
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5. Kemampuan untuk mengendalikan dan meningkatkan fisik. 

6. Kemampuan interpersonal atau yang dimaksud dengan kemampuan untuk 

berhubungan dengan orang lain. 

7. Kemampuan intrapersonal yang berarti kemampuan untuk waspada terhadap 

diri sendiri 

Piaget, seorang pakar psikologi anak menggolongkan perkembangan kognitif 

anak ke dalam 4 bagian, yaitu: 

1. Tahap sensori motori (anak usia 0-2 tahun) 

2. Tahap pra operasional (anak usia 2-7 tahun) 

3. Tahap konkrit operasional (anak usia 7-11 tahun) 

4. Tahap formal operasional (anak usia 11-15 tahun) 

2.10.2 Anak Usia 4-6 Tahun 

Syaodih (1995) dalam jurnal Psikologi Perkembangan menuliskan bahwa anak 

dalam rentang usia 4-6 tahun merupakan individu yang sedang dalam proses 

perkembangan, perkembangan ini merupakan suatu proses perubahan perilaku 

dari yang tidak matang menjadi lebih matang, dari yang sederhana menjadi lebih 

kompleks dan dari yang selelau tergantung menjadi individu yang lebih mandiri. 

Perkembangan anak ini merupakan proses dimana anak belajar untuk mulai 

menguasai tingkatan yang lebih tinggi lagi dari aspek seperti: berpikir, gerakan, 

perasaan, interaksi dengan sesama dan lingkungan. 
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 Hurlock (1987) berpendapat  bahwa anak dengan rentang usia tersebut 

berada dalam masa-masa atau periode yang sensitif dan peka, periode dimana 

anak memerlukan rangsangan dan diarahkan agar perkembangannya tidak 

terhambat. Pada masa ini suka mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan 

tangan. 

Anak dalam rentang usia 4-6 tahun memiliki rasa ingin tahu yang sangat 

kuat, mereka cenderung antusias dan memiliki rasa untuk berpetualang, minat 

yang kuat pada anak membuat mereka senang mengobservasi atau menemukan 

hal-hal baru. 

2.10.3 Pedagogik dan Budaya 

H. A. R Tilaar dalam buku “Kekuasaan dan Pendidikan” menuliskan bahwa 

pedagogik adalah ilmu pendidikan untuk anak, ilmu ini dijadikan landasan dalam 

mendidik anak. Pendidikan tidak dapat terlepas dari struktur kebudayaan dimana 

proses pendidikan tersebut terjadi. Proses pendidikan bukan hanya merupakan 

transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan tetapi proses pendidikan merupakan 

proses dekonstruksi dan rekonstruksi sehingga kebudayaan berkembang 

mengikuti kemampuan kreativitas manusia. 

2.10.4 Desain Media Interaktif Anak-anak 

Dalam buku “Designing for Children: Marketing Design that Speaks to Kids”, 

Fishel (2010) menyampaikan bahwa kriteria desain yang efektif untuk anak-anak 

adalah desain yang menarik, meningkatkan kecerdasan otak dan membuat anak 

berinteraksi dengan sesuatu dari luar diri mereka. Anak-anak tertarik dengan 

Perancangan Media ..., Angeline Purnadjaja, FSD UMN, 2014



 

34 
 

sesuatu yang baru dan inovatif, walaupun “baru” bukan berarti “belum pernah ada 

sebelumnya”.   

Lazaris dalam artikel “Designing Website for Kids: Trends and Best 

Practices” yang dimuat dalam Smashing Magazine pada tanggal 27 November 

2009 menuliskan bahwa anak-anak akan kembali memainkan suatu permainan 

jika merasa puas dengan pengalaman yang didapatkan ketika memainkan suatu 

permainan yang memberi kesan senang, semangat, ramah dan perasaan positif. 

2.10.5 Elemen Dari Alam 

Menurut Lazaris anak-anak terstimulasi dengan elemen-elemen yang mereka 

kenal atau pernah lihat, namun karena pengalaman yang mereka miliki belum 

banyak dan masih sangat terbatas ada beberapa benda yang familiar dengan anak-

anak yaitu elemen-elemen yang ada di alam seperti: pohon, air, salju dan 

binatang. Di dalam beberapa desain elemen-elemen tersebut dapat dimodifikasi 

dengan merubah ukuran atau menjadikannya sesuatu yang lebih simple.  

2.10.6 Ukuran 

Lazaris menuliskan bahwa elemen-elemen desain seperti tipografi, tombol 

navigasi, area, animasi dengan ukuran yang besar sudah terbukti efektif digunakan 

dalam desain modern karena anak-anak secara natural menyukai objek yang 

mudah, simple dan dengan mudah dapat dikenali secara langsung. 
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2.10.7 Warna 

Menurut Russel dan Verrill (1986) warna merupakan suatu alat untuk menarik 

perhatian, membuat suatu produk menjadi lebih real atau nyata, menekankan 

elemen tertentu dalam karya seni, memberi kesan psikologis. Teori warna 

digunakan sebagai acuan untuk setiap bidang ilmu, dalam dunia seni rupa warna 

berperanan sangat penting karena warna berhubungan langsung dengan perasaan, 

sebagai contoh: ruangan yang dicat menggunakan warna kuning akan terasa luas, 

cerah dan panas berbeda dengan ruangan yang dicat berwarna hijau muda atau 

biru muda yang akan terasa nyaman dan sejuk. Warna hitam dan putih diakui 

sebagai warna seperti yang dikemukakan oleh Albert Munsel.  

Menurut Herwibowo & Hendroyono dalam bukunya yang berjudul 

“Internet for Kids - Panduan Mengajarkan Internet Pada Anak” ada tiga hal yang 

disukai oleh anak-anak. Pertama adalah warna-warna yang mencolok dan berani, 

kedua adalah suara seperti lagu-lagu yang riang, ketiga adalah cerita dan dongeng 

yang didukung oleh gambar dan suara yang sesuai. Pada usia 7-10 tahun anak 

mulai mencari informasi dari luar. 

Louis Lazaris dalam artikel “Designing Website for Kids: Trends and Best 

Practices” yang dimuat dalam Smashing Magazine menuliskan bahwa warna yang 

terang menyala dapat menarik perhatian anak dengan sangat cepat dan membuat 

anak terus merasa senang memainkannya. Walaupun pemilihan warna merupakan 

suatu yang mendasar dalam desain tetapi hal ini merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan karena warna memberi pengaruh yang besar pada pikiran 

anak-anak. 
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2.10.8 Interaksi 

Menurut Lazaris hal yang paling penting dan harus diperhatikan adalah bahwa 

anak tidak suka membaca tulisan dalam jumlah yang banyak dan meniliti sesuatu, 

mereka hanya menginginkan bermain dan sesuatu yang menghibur. Elemen di 

dalam media interaktif yang dianggap orang dewasa tidak bagus, tidak berguna 

dan mengganggu merupakan suatu elemen yang efektif dan menarik di mata anak-

anak. Anak-anak menyukai animasi dan suara untuk melengkapi imajinasi 

mereka, di dalam web atau media interaktif untuk orang dewasa terdapat sistem 

grid agar semua terlihat rapi dan terstruktur dengan baik, namun hal itu berbeda 

dengan desain media interaktif untuk anak-anak, untuk anak-anak desain dapat 

dibuat dengan melewati batas garis grid. Hal terakhir yang penting adalah 

mencantumkan informasi untuk orangtua agar anak-anak tetap dalam pengawasan 

orangtua ketika memainkan permainan tersebut.         

2.11. Jamu 

2.11.1 Deskripsi Jamu 

Jamu adalah obat tradisional yang menggunakan berbagai macam tanaman atau      

tumbuhan sebagai bahan utamanya, cara penyajiannya juga beragam bisa berupa 

serbuk, pil atau cairan yang diracik sesuai dengan resep peninggalan leluhur yang 

telah turun – temurun dalam buku Cara Benar Meracik Obat Tradisional yang 

ditulis oleh Handayani dan Suharmiati. 

 

Perancangan Media ..., Angeline Purnadjaja, FSD UMN, 2014



 

37 
 

2.11.2 Sejarah Jamu 

Pada masa kerajaan di Jawa Tengah, kerajaan Mataram pecah menjadi dua yaitu 

Keraton Ngayogjokarto dan Surokarto, pelayanan kesehatan masa itu masih 

terhalang oleh sistem transportasi dan komunikasi sehingga sulit untuk 

menjangkau pelosok desa, sedangkan rumah sakit yang disediakan oleh 

pemerintah Hindia Belanda berada di ibukota. Hal itu menyebabkan munculnya 

“orang pintar” yang menggunakan jamu atau ilmu kebatinan untuk mengatasi 

masalah kesehatan, “orang pintar” inilah yang pada awalnya membuat ramuan 

dari tumbuh-tumbuhan, para penduduk yang sebagian tinggal jauh dari tempat 

“orang pintar” seringkali mengalami kesulitan untuk berobat diakibatkan oleh 

jarak yang jauh, maka munculah cara mendistribusikan jamu.  

Pada awalnya distribusi jamu dilakukan oleh kaum pria, kemudian karena 

tenaga kaum pria lebih dibutuhkan untuk pertanian maka penjualan jamu mulai 

dikerjakan oleh para kaum wanita. Setelah kemerdekaan Indonesia banyak penjual 

jamu yang pindah ke kota dan karena kebutuhan tiap konsumen berbeda-beda 

maka pada akhirnya jamu yang diedarkan merupakan jamu yang memiliki khasiat 

umum.     

2.11.3 Jamu Layak Dipertahankan 

Shinoda, peserta lomba penulisan artikel jamu dengan tema “Lestarikan Jamu 

Sebagai Budaya Indonesia yang diadakan oleh Pusat Studi Biofarmaka Institut 

Pertanian Bogor dalam artikelnya “Pengembangan Jamu Sebagai Warisan 

Budaya” (8 September 2013)  menuliskan beberapa alasan jamu harus 

dipertahankan dan dikembangkan: 
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1. Jamu menjaga kesehatan tubuh dengan efek samping yang kecil karena bahan 

dasarnya yang berasal dari tumbuhan, jamu lambat bekerja namun lebih 

bersahabat dibandingkan dengan obat-obatan kimia yang lebih cepat bekerja 

tetapi merusak atau memiliki efek lain yang berbahaya. Jamu aman 

dikonsumsi tubuh dan kadar toksisitasnya rendah serta tidak meninggalkan 

residu.  

2. Indonesia memiliki potensi yang besar dengan didukung flora dan tanah yang 

subur. 

3. Jamu dapat dijadikan sebagai salah  sumber pendapatan, industri kecil 

ataupun industri besar dapat menjadi tambahan penghasilan negara lewat 

pajak dan devisa ekspor, selain itu industri ini tidak membutuhkan biaya 

untuk mengimpor bahan-bahan jamu, karena semua bahan bakunya dapat 

ditemukan di Indonesia. Industri ini membutuhkan tenaga kerja yang berarti 

dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

Menurut Shinoda, sebagian masyarakat di Indonesia sudah paham akan 

kelebihan jamu, namun seringkali masyarakat takut untuk menggunakan atau 

memilih jamu sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan, karena hal tersebut 

maka perlu adanya sosialisasi mengenai upaya saintifikasi jamu agar masyarakat 

percaya.   

Dalam artikel berjudul “Jamu asal Indonesia diajukan jadi warisan dunia 

ke UNESCO” di dalamnya terdapat hasil wawancara yang dilakukan ANTARA 

News terhadap Wiendu Nuryanti selaku Wakil Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan, menurutnya jamu merupakan sebuah warisan karena sudah 

mengakar pada kebudayaan masyarakat, hampir semua daerah di Indonesia 

memiliki warisan jamu tradisional yang menjadi andalan dalam menyembuhkan 

bermacam-macam penyakit.    

Dalam artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ”Menkes: 

Tingkatkan Terus Riset Tanaman Obat dan Jamu” (31 Januari 2013) Menteri 

Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH memaparkan bahwa jamu dapat 

mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya. Akhir-

akhir ini negara seperti Cina, Korea, India dan Thailand mulai mengembangkan 

obat tradisional atau ramuan jamu dan menjadikannya pilihan dalam menjaga 

kesehatan masyarakat.  

Dalam artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “Jamu Harus 

Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri” ( 1 November 2012) Menteri Kesehatan 

RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mengatakan bahwa pemerintah Indonesia 

memiliki komitmen yang tinggi untuk mengangkat jamu sebagai obat asli 

Indonesia. Presiden RI di dalam “Gelar Kebangkitan Jamu” tahun 2008 

menyampaikan harapannya agar jamu dapat dijadikan brand dalam negeri dan 

sebagai modal terapi atau alternatif dalam pelayanan kesehatan formal. Jamu 

harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi suatu yang dibanggakan 

di Indonesia. 
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2.11.4. Jamu Untuk Anak 

Menurut Wijayakusuma dalam bukunya yang berjudul “Tanaman obat untuk 

Penyakit Anak” masa anak-anak merupakan masa yang paling indah karena pada 

masa itu seorang anak belum terlibat dengan berbagai masalah yang besar. Pada 

masa ini anak-anak kebanyakan hanya tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan 

makan, minum, bermain, kasih sayang dan kebutuhan bersosialisasi. Makin 

bertambahnya fase dalam pertumbuhan seorang anak, makin bertambah banyak 

juga kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Dalam setiap fase gangguan penyakit yang menyerang anak juga beragam, 

ini merupakan hal yang wajar karena perkembangan yang dicapai oleh anak dalam 

berbagai aspek juga menjadi bermacam-macam, dengan arti lain bahwa perubahan 

pola hidup anak dari satu fase satu ke fase lain disertai dengan dampak penyerta. 

Daya tahan seorang anak sebenarnya teruji ketika memasuki tahap sekolah karena 

kebutuhan bermain mereka lebih besar daripada kebutuhan biologisnya. Berikut di 

bawah ini beberapa tanaman tradisional beserta cara pembuatannya: 

1. Jahe 

Seperempat sendok teh bubuk jahe kering yang dilarutkan dalam setengah 

gelas air panas dapat menyembuhkan masuk angin dan perut kembung pada 

anak dengan mengkonsumsinya 1-2 kali dalam sehari. 

2. Kunyit 

Kunyit dapat menyembuhkan sakit diare pada anak, cara mengolahnya yaitu 

dengan membakar kunyit hingga bersih, dipotong-potong, tambahkan 7 
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pucuk daun jamu biji, air sebanyak 2 gelas, seperempat sendok teh garam, 

kemudian rebus semuanya dengan api kecil. 

3. Temulawak 

Temulawak bermanfaat untuk menambah nafsu makan, cara megolahnya 

dengan mengupas temulawak dan kunyit kemudian mengirisnya tipis-tipis 

dan merendamnya dengan madu dalam toples selama 2 minggu. Setelah 2 

minggu ramuan temulawak siap digunakan dengan cara melarutkan 1 sendok 

ramuan temulawak dalam setengah gelas air hangat. Ramuan ini diminum 

sehari 2 kali, pagi dan sore. 

4. Kencur 

Kencur sendiri dapat bermanfaat untuk meringankan batuk pada anak-anak 

dengan cara mencuci kencur kemudian diparut, paruan kencur tadi diberi air 

putih dan diaduk, setelah disaring sari kencur diberi tambahan 1 sendok 

makan madu, kemudia sari tersebut diminum 2-3 kali dalam sehari. 

5. Brotowali 

Brotowali dapat digunakan untuk pemakaian luar seperti menyembuhkan luka 

atau gatal-gatal pada anak, cacarany 2-3 brotowali dipotong kecil-kecil 

kemudian direbus dengan air sebanyak 6 gelas, setelah mendidih biarkan 

ramuan selama setengah jam dan saring air. 
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6. Daun Jambu Biji 

Untuk mengobati diare pada anak, cuci 3 lembar daun jambu biji, tumbuk 

menjadi halus, tambahkan setengah gelas air hangat, peras dan ambil sarinya 

kemudian tambahkan garamsebelum diminumkan ke anak-anak. 

7. Bidara Upas 

Untuk mimisan pada anak-anak ambil setengah umbi bidara upas yang sudah 

dibersihkan kemudia parut dan seduh dengan 1 gelas air panas, kemudian 

saring larutan bidara upas dan setelah dingin dapat dicampur dengan madu 

kemudian diberikan ke anak-anak. 

8. Daun Pepaya 

Daun pepaya berkhasiat meningkatkan nafsu makan, menyembuhkan malaria, 

panas dan kejang pada perut anak, cara mengolahnya yaitu dengan 

menumbuk daun pepaya muda kemudian diperas, disaring dan diminum 

airnya. 

2.12. Pakaian Adat Jawa 

Dalam buku “Mengenal Rumah Adat, Pakaian Adat, Tarian Adat, Dan Senjata 

Tradisional” yang ditulis oleh tim penulis CIF di dalam adat Jawa, pria memakai 

penutup kepala atau yang seringkali disebut dengan blankon kemudian pakaian ini 

dilengkapi dengan selop sebagai alas kakinya, sedangkan untuk wanita pakaian 

yang digunakan adalah kebaya dan rambut yang disanggul, kaum wanita juga 

menggunakan alas kaki berupa selop. 
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