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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Proses Penelitian 

Penulis merancang media interaktif untuk anak-anak dan mengangkat jamu 

tradisional sebagai topik utamanya. Target dari media interaktif ini adalah anak-

anak usia 4-6 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan status 

ekonomi menengah ke atas yang tinggal di daerah Gading Serpong, sekitar 

Tangerang dan menggunakan teknologi tablet, walaupun topik yang diangkat 

terkesan tradisional tetapi cara penyampaiannya menggunakan sesuatu yang 

modern menyesuaikan perkembangan zaman.  Perancangan media interaktif ini 

dibuat berdasarkan hasil observasi game lain, wawancara dengan narasumber 

yang berkaitan dengan topik dan menyebar kuisioner ke anak-anak usia 4-6 tahun.  

 Penulis melakukan observasi terhadap dua games simulator memasak 

berjudul Cooking Mama dari Taito dan Cooking Academy yang dibuat oleh 

Fugazo sebagai referensi alur games, penempatan tombol navigasi, setting tempat 

dan peralatan memasak. Kedua game ini merupakan game yang berisi tentang 

masak-memasak dan bisa digolongkan ke dalam game simulasi. Game simulasi 

merupakan permainan digital yang dibuat mirip dengan yang ada di dunia nyata 

dan memiliki akurasi  yang seperti aslinya. 

Pengumpulan data yang berasal dari kuisioner untuk anak-anak 

dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 di Summarecon Mall Serpong, 

penyebaran kuisioner dilakukan untuk mengetahui tipe gambar dan warna yang 
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disukai oleh anak, pengetahuan anak akan tanaman tradisional sebagai bahan 

dasar pembuatan jamu dan bagaimana cara mereka mendapatkan games.      

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Erwin Eka Manager Herbal 

Holistic Center sekaligus sebagai narasumber di sana, jawaban hasil wawancara 

yang didapat oleh penulis memiliki beberapa poin yang penting untuk bahan 

perancangan media interaktif ini. 

3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1 Hasil Observasi Game Cooking Mama 

Cooking Academy merupakan game simulasi memasak yang dibuat oleh Fugazo, 

dalam game ini pemain diajak untuk mempraktekan cara memasak berbagai 

macam makanan dari berbagai macam negara. Gaya gambar yang dipakai adalah 

semi realis dengan menggunakan vector, warna cenderung monoton dan tidak 

cerah. Bagian home terdapat 4 tombol navigasi yaitu Cook, Exams. Awards, dan 

Options.  

 

Gambar 3.1. Bagian Home Game Cooking  Academy 
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Makanan di dalam game ini digolongkan ke dalam Appetizers, Breakfast, 

Lunch, Dinner, dan Dessert. Game Cooking Academy  ini dapat di download 

secara online dan gratis, tetapi untuk masuk ke level seterusnya pemain harus 

membeli versi selanjutnya. Tombol Navigasi Cook ketika ditekan akan 

mengarahkan pemain ke halaman selanjutnya yang menampilkan berbagai macam 

judul makanan dan foto yang digambarkan dengan setting buku resep. 

 

Gambar 3.2. Tombol Navigasi Cook 

Ketika judul makanan ditekan maka pemain akan dibawa masuk ke 

halaman selanjutnya, halaman-halaman ini berisi tulisan mengenai fakta dari 

bahan dasar atau bahan utama makanan yang akan dimasak, kemudian di halaman 

selanjutnya muncul perintah untuk memasak dan langkah-langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan. 
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Gambar 3.3. Fakta-fakta Bahan Makanan 

 

Gambar 3.4. Perintah untuk Memasak 

 Halaman selanjutnya masuk ke area memasak, pemain diarahkan dan 

diberi petunjuk untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang sengaja dibuat 

mirip dengan kegiatan memasak sungguhan seperti contohnya ketika sedang 

memotong menggunakan pisau objek yang dipotong akan benar-benar terpotong 

dan bila mencapai target dalam game ini diberikan awards. Awards yang 
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terkumpul dapat dilihat dengan cara menekan tombol navigasi awards yang 

terletak di  home. 

 

.  

Gambar 3.5. Area Memasak 

 

 

Gambar 3.6. Awards 
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Game Cooking Academy  menggunakan struktur modulated plot, karena 

pemain atau pengguna dapat dengan bebas memilih resep masakan yang akan 

dimasaknya terlebih dahulu dalam permainan.  

3.2.2. Hasil Observasi Game Cooking Mama 

Penulis melakukan observasi terhadap game simulasi memasak lain yaitu Cooking 

Mama yang dipublikasikan oleh Taito. Gaya desain karakter game ini dibuat 

mengikuti aliran Chibi, dimana postur kepala lebih besar dari postur badan, 

kemudian bagian mata karakter juga dibuat dengan ukuran yang besar agar 

ekspresi raut wajah terlihat jelas ketika berubah – ubah. Warna yang digunakan 

dalam game ini terang, cerah dan bervariasi. Sebelum masuk ke bagian home 

game ini menampilkan opening. 

 

Gambar 3.7 Bagian Opening Game Cooking Mama 

Bagian home memiliki 4 tombol navigasi yaitu Let's cook, Buy a Recipe, 

Food Art, View Album. Di dalam game ini ada beberapa tombol navigasi yang 
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mengarahkan pemain masuk ke situs atau halaman yang membutuhkan koneksi 

internet seperti tombol Buy a Recipe. 

 

Gambar 3.8 Bagian Home Game Cooking Mama 

Di halaman Let’s Cook mulanya hanya terdapat sedikit pilihan resep makanan 

untuk dimainkan, pemain harus membeli atau melewati target-target tertentu 

untuk membuka lock resep-resep selanjutnya. 

 

Gambar 3.9 Informasi 1 
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Sebelum pemain mulai mempraktekan resep dalam permainan, di awal pemain 

akan diberi petunjuk terlebih dahulu agar dapat mengerti permainan dengan baik. 

 

Gambar 3.10 Informasi 2 

Awards yang ada dalam game cooking mama berbeda dengan cooking academy, 

Awards langsung diberikan di akhir berupa emas jika nilai sempurna.  

 

Gambar 3.11 Contoh Award Dalam Cooking Mama 
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Cooking Mama menggunakan struktur modulated plot,  pemain bebas 

memilih dan mengulang resep makanan yang sesuai seperti yang diinginkan dan 

tiap bermain dapat menghasilkan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan 

kemampuan pemain. 

3.2.3. Hasil Wawancara Terhadap Anak Usia 4-6 tahun 

Data didapat dengan cara memperlihatkan gambar berbagai macam tanaman 

bahan dasar jamu: 

 

Gambar 3.12. Tanaman Bahan Dasar Jamu 

Berdasarkan dari data yang didapat oleh penulis, anak-anak usia 4-6 tahun 

yang pernah mendengar tanaman bahan dasar jamu lebih banyak dibandingkan 

anak-anak yang pernah melihat bentuk asli tanaman.  
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Tabel 3.1. Jumlah Anak yang Pernah Melihat Tanaman  

Nama Tanaman Jumlah Anak yang Pernah Melihat 

Jahe 6 

Kunyit 2 

Temulawak 4 

Kencur 0 

Brotowali 0 

Daun Jambu Biji 2 

Bidara Upas 0 

Daun Pepaya 4 

Data didapat dengan cara menyebutkan nama tanaman bahan dasar jamu 

secara lisan: 

Tabel 3.2. Jumlah Anak yang Pernah Mendengar  Nama Tanaman  

Nama Tanaman Jumlah Anak yang Pernah 

Mendengar 

Jahe 16 

Kunyit 5 

Temulawak 8 

Kencur 4 

Brotowali 0 

Daun Jambu Biji 7 

Bidara Upas 0 

Daun Pepaya 11 
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Penulis memperlihatkan gambar-gambar secara langsung kepada anak-

anak usia 4-6 tahun ke 30 anak di daerah Gading Serpong dan sekitarnya 

kemudian mencatat hasil jawaban anak-anak, anak yang menyukai gambar flat 

lebih banyak daripada anak yang menyukai gambar 3D, anak-anak menyukau 

warna-warna cerah dan menyukai garis outline pada gambar.  

 

Gambar 3.13. Flat dan 3D 

 

3.2.4. Hasil Wawancara Pengajar dan Narasumber 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Erwin Eka, Manager sekaligus 

narasumber Holistic Center pada tanggal 11 April 2014 berikut di bawah ini tabel 

berisi pertanyaan dan jawaban dari wawancara: 
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Tabel 3.3. Wawancara Bapak Erwin Eka  

No Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut anda, usia berapakah yang 

sudah dapat memahami dan relevan 

jika diberi pelajaran mengenai 

jamu? 

Pengetahuan tentang jamu sudah 

seharusnya diberikan sejak dini atau 

anak-anak. Mengenai relevan atau 

tidak tergantung bagaimana cara 

penyampaiannya. Masing-masing 

umur mempunyai karakteristiknya 

pemahaman tersendiri menurut usia 

dan lingkungannya. Cara 

penyampaian sangat mempengaruhi 

pemahaman anak-anak terhadap 

jamu. Cara penyampaian untuk 

orang dewasa, remaja dan anak-

anak haruslah dibedakan jika ingin 

memperoleh hasil yang maksimal 

dan tidak membosankan. 

2. Bagaimana materi mengenai jamu 

yang sebaiknya disampaikan untuk 

anak-anak? 

Usia anak-anak sangat potensial 

untuk dilakukan transfer 

pengetahuan apapun, termasuk 

tentang jamu. Untuk usia tersebut 

lebih baik jika dilakukan eksplorasi 

pengetahuan tentang manfaat 

berbagai macam tanaman obat 

untuk bahan dasar jamu. Menurut 

saya game yang berjenis simulasi 

akan lebih mengena dan menarik. 

 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Gabriella Ika Mulya guru 

taman kanak-kanak Lentera Harapan pada tanggal 23 Mei 2014 berikut di bawah 

ini tabel berisi pertanyaan dan jawaban dari wawancara: 
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Tabel 3.4. Wawancara Ibu Gabriella Ika Mulya  

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anak usia 4-6 tahun dapat 

diberi pelajaran mengenai tanaman 

bahan dasar jamu dan cara 

pembuatannya? 

Sangat bisa, tetapi harus dengan 

penyampaian yang simple jangan 

terlalu rumit agar dapat dimengerti 

oleh anak-anak usia 4-6 tahun. 

2. Bagaimana jika penyampaiannya 

menggunakan media interaktif atau 

game? 

Saya setuju, anak-anak sekarang 

banyak menggunakan gadget-

gadget, jika mereka mengikuti 

perkembangan zaman dan tertarik 

dengan teknologi maka tidak ada 

salahnya jika materi yang 

“tradisional” disampaikan dengan 

cara “modern”.  

3. Menurut ibu materi apa yang cocok 

untuk disampaikan dan apa yang 

disukai anak? 

Resep tadi sudah cocok, dibuat 

semacam game memasak tetapi 

jangan sampai terlalu rumit, anak 

suka jika diberi hadiah atau pujian. 

 

3.3. Studi Visual 

3.3.1 Referensi Anak Sakit 

 

Gambar 3.14. Referensi Orang Sakit 1 
(http://st.depositphotos.com/1029662/3823/v/450/depositphotos_38230257-Human-Disease-

Illness-Sickness-Symptom-Syndrome-Signs-Stick-Figure-Pictogram-Icon.jpg) 
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Gambar 3.15. Referensi Orang Sakit 2 
(http://2.bp.blogspot.com/-

AFKP38YIWlU/Utvhw7OdRqI/AAAAAAAADJo/XMh7oSS9_k0/s1600/doen%25C3%25A7a+d

esenho.jpg) 

 

 

Gambar 3.14. Referensi Diare 
(http://us.123rf.com/450wm/chubphong/chubphong1111/chubphong111100045/11242506-

stomach-ache.jpg) 
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Gambar 3.15. Referensi Masuk Angin 
(http://www.the-scientist.com/images/February2013/achoo.jpg) 

 

 

Gambar 3.16. Referensi Mual 
(http://www.illustrationsof.com/sick-clipart) 
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Gambar 3.17. Referensi Tidak Nafsu Makan 
(https://obatpenambahnafsumakananakuk.files.wordpress.com/2014/06/mengatasi-anak-susah-

makan.jpg) 

 

Gambar 3.18. Referensi Demam 
(http://www.ccbh.net/storage/flu%20pic.jpg) 
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3.3.2. Referensi Dapur 

 

Gambar 3.19. Referensi Dapur 1 
(http://www.kitchenscheme.com/wp-content/uploads/2014/08/kitchen-schemes-fancy-cheerful-

green-color-scheme-idea-for-witching-great-kitchen-interior-design-with-cleanly-cool-cream-

cabinets-fashionable-popular-kitchen-color-schemes-inspiration.jpg) 

 

 

Gambar 3.20. Referensi Dapur 2 
(http://propertytoday.co.id/wp-content/uploads/2012/03/View-Dapur-2.jpg) 
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Gambar 3.21. Referensi Alat Masak 1 
(http://www.lotustore.com/upload/user/mars_syella@yahoo.com/01-Jul-2014/images5.jpg) 

 

 

Gambar 3.22. Referensi Alat Masak 2 
(http://1.bp.blogspot.com/_UihiNx-

4FCQ/TQBE5tqqPrI/AAAAAAAAAQ4/xRT_P6MQS0k/s320/alat+masak.jpeg) 
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3.3.3. Referensi Tanaman Bahan Dasar Jamu 

 

Gambar 3.23. Referensi Tanaman Bahan Dasar Jamu 

(www.google.com) 

 

3.4. Analisa SWOT &  5W+1H 

3.4.1. SWOT 

Setelah melewati observasi, wawancara dan menyebar kuisioner penulis 

menggunakan analisis SWOT (Strength, Opportunity, Weakness dan Threath), 

adapun kelebihan dan kekurangan dalam media interaksi ini: 

1. Strength : Aplikasi media interaktif ini mudah didapatkan, dengan 

mengunduhnya maka tidak membutuhkan koneksi internet terus menerus 

seperti permainan online. Media interaktif ini dapat mengedukasi anak-anak 

sekaligus menghibur. 
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2. Opportunity  : Aplikasi ini merupakan penemuan baru atau bisa disebut 

dengan inovasi, ada beberapa aplikasi tentang tanaman herbal tetapi aplikasi 

tersebut hanya memberikan informasi, tidak menghibur dan targetnya untuk 

orang dewasa, sebelumnya belum ada aplikasi mengenai jamu untuk anak-

anak yang memberikan berbagai macam informasi sekaligus menghibur. 

3. Weakness  : Jamu untuk anak-anak terbatas tidak sebanyak untuk orang 

dewasa. 

4. Threat : Game simulasi lain 

3.4.2. 5W + 1H 

Penulis juga menggunakan metode 5 W+1H sebagai dasar perancangan media 

interaktif ini: 

1. What : Menginformasikan cara pembuatan jamu dan khasiatnya untuk 

anak-    anak melalui media interaktif.   

2. Where : Daerah Gading Serpong, Tangerang 

3. When : Dapat diunduh dengan mudah dan digunakan kapan saja. 

4. Who : Untuk anak usia 4-6tahun, laki-laki dan perempuan. 

5. Why : Mengangkat jamu untuk mengedukasi anak sejak dini dan 

menjadikan media interaktif ini suatu inovasi baru.  

6. How : Media Interaktif yang memberi informasi kepada anak-anak 

tentang jamu. 
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3.4. Mind Mapping 

Berdasarkan mind mapping satu dapat dilihat jika target utama dari perancangan 

media interaktif ini adalah anak-anak usia 4-6 tahun, karena jamu merupakan 

warisan budaya dan harus diajarkan sejak dini, dari mind mapping ini ditemukan 

berbagai macam elemen, warna dan materi yang sangat berguna untuk 

perancangan desain dari media interaktif ini. 

 

Gambar 3.24. Mind Mapping 1 

Dalam mind mapping yang kedua penulis menemukan alat-alat properti, 

warna berdasarkan bahan dasar tanaman jamu dan karakter yang akan dibuat. 
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Gambar 3.25. Mind Mapping 2 

 

3.5. Konsep Kreatif 

Berdasarkan hasil wawancara dan mind mapping yang didapat oleh penulis, maka 

penulis menciptakan media interaktif Ramoe Jamoe yang gunanya untuk 

memperkenalkan berbagai macam tanaman bahan dasar jamu, cara mengolahnya 

dan khasiatnya. Karena anak-anak menyukai suatu yang menghibur maka game 

yang berisi pengetahuan mengenai jamu ini dikemas semenarik mungkin agar 

anak-anak tertarik untuk memainkannya. Permainan dalam media interaktif 

Ramoe Jamoe dibuat seperti simulator memasak agar anak-anak secara tidak 

langsung mendapat pengalaman dalam belajar memasak.  

Tanaman bahan dasar jamu merupakan fokus utama dalam media 

interaktif ini, sesuai dengan teori yang didapat oleh penulis bahwa anak-anak 
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menyukai atau dapat dengan mudah terstimulasi elemen dan objek yang ada pada 

alam, selain mengambil elemen dari alam penulis juga mendapat palet warna yang 

didapat dari warna-warna tanaman bahan dasar jamu, palet warna tersebut 

merupakan acuan untuk warna-warna yang akan dipakai dalam media interaktif 

ini, warna yang terdapat dalam palet warna adalah warna cokelat tua, cokelat 

muda, oranye tua, oranye muda, kuning, hijau muda, dan hijau tua.  

 Gaya desain dibuat flat dan simple sesuai dengan hasil wawancara dan 

teori yang didapat oleh penulis bahwa anak-anak menyukai sesuatu yang simple, 

familiar dan secara langsung mudah dikenali. Penulis membuat dua karakter yaitu 

karakter nenek dan karakter cucu, karakter nenek diambil karena jamu identik 

dengan warisan leluhur, maka nenek disini berperan untuk mengajarkan kepada 

anak-anak cara meramu jamu, sedangkan karakter cucu dibuat untuk 

menyesuaikan target media interaktif ini yaitu anak usia 4-6 tahun. Kedua 

karakter dibuat ramah, menyenangkan dan positif agar disukai oleh anak-anak. 

3.6.  Pola Interaksi 

Penulis menggunakan modulated plot dalam media interaktif ini karena di dalam 

modulated plot pemain atau pengguna bebas memilih jamu yang akan dimainkan 

terlebih dahulu, selain itu ada sistem reward sehingga kecepatan pemain dalam 

meramu jamu akan menghasilkan jumlah reward berupa bintang yang berbeda-

beda jumlahnya. 
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Gambar 3.26. Pola Interaksi 

 

3.7.  Struktur Interaktif 

Media interaktif Ramoe Jamoe dimulai dengan cover utama kemudian pemain 

dapat menekan tombol start untuk masuk ke halaman book yang menampilkan 

buku terbuka berisi delapan macam tanaman bahan dasar jamu dan macam-

macam penyakit anak yang dapat diobati dengan hasil ramuan jamu tersebut, 

ketika tombol penyakit anak ditekan maka akan membawa pemain masuk ke area 

memasak dan pemain harus mengikuti proses memasak tersebut untuk melihat 

hasil akhir dari ramuan. 
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Gambar 3.27. Struktur Interaktif 

 

3.8. Sketsa 

 

Gambar 3.26. Sketsa Kasar 
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Gambar 3.27. Sketsa Nenek 

 

Gambar 3.28. Sketsa Cucu 
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Gambar 3.29. Sketsa Merebus 

 

 

Gambar 3.30. Sketsa Memarut 
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Gambar 3.31. Sktesa Memotong 

 

 

Gambar 3.32. Sketsa Hasil Akhir 
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Di bawah ini merupakan desain karakter nenek dan cucu dalam media 

interaktif Ramoe Jamoe pada awal pembuatan dan hasil akhirnya, terjadi 

perubahan proporsi dan bentuk wajah pada kedua karakter tersebut, kemudian 

juga ada penambahan detail untuk memperjelas usia karakter. 

 

 

Gambar 3.29. Desain Karakter Awal 

 

Gambar 3.30. Desain Karakter Akhir 
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Di bawah ini merupakan desain menu utama, sebelum dan sesudah proses 

revisi, terjadi perubahan nama, font, warna dan penambahan elemen matahari, 

detail pada tombol dan papan nama. 

 

 

Gambar 3.31. Sketsa Judul Ramoe Jamoe 

 

Di bawah ini adalah desain 1, desain 2 dan desain 3 untuk media interaktif 

Ramoe Jamoe, terjadi perubahan nama dan bentuk di dalamnya, tetapi untuk 

peletakan dan komponen masih ada beberapa yang sama, untuk desain 3 terjadi 

perubahan yang cukup banyak, terlihat dari background, elemen-elemen dan 

komposisi yang berubah. 
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Gambar 3.32. Desain 1 

 

Gambar 3.33. Desain 2 
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Gambar 3.34. Desain 3 

 

3.9. Color Pallet 

Anak-anak menyukai warna cerah dan terang karena selain dapat menangkap 

perhatian anak, warna cerah juga dapat membuat anak tidak cepat bosan dan akan 

terus betah memainkan permainan tersebut, seperti yang dituliskan oleh Lazaris. 

Warna yang digunakan untuk perancangan media interaktif ini didapat dari warna 

tanaman bahan dasar jamu, seperti: kunyit, jahe, kencur, temulawak, brotowali, 

daun jambu biji, bidara upas dan daun pepaya.   

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



 

75 
 

 

Gambar 3.35. Color Pallet 
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