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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 2.1. Skematika Tinjauan Pustaka 

 

2.1. Sosialisasi 

KBBI edisi ketiga menyatakan sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota 

masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dl 

lingkungannya atau upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, 

dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan. Proses sosialisasi (Soe’oed, 

1999) dapat terjadi apabila terdapat interaksi sosial. Agar suatu interaksi dapat 

terjadi, diperlukan significant others atau orang yang dapat memberikan informasi 

atau suatu nilai kepada orang yang menerima tindak sosialisasi tersebut. Suatu 

sosialisasi dapat terjadi baik melalui media maupun secara langsung baik 
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sosialisasi tersebut bersifat formal maupun informal. Berdasarkan tahapannya, 

sosialisasi terbagi menjadi dua macam: 

1. Sosialisasi primer 

Sosialisasi ini terjadi pada masa anak-anak dengan agen / significant others 

berupa orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, dan teman-teman. Tahap 

sosialisasi ini membentuk kepribadian seorang anak dalam masyarakat. 

2. Sosialisasi sekunder 

Tahapan sosialisasi sekunder terjadi melalui lembaga pendidikan, pekerjaan, 

dan lain-lain. Tahapan ini mengarahkan agar terciptanya sikap profesional 

dalam masyarakat (hlm.30-32). 

Setelah melalui sosialisasi sekunder, dapat terjadi suatu proses 

desosialisasi atau pencabutan nilai-nilai yang ditanamkan dan resosialisasi suatu 

nilai yang baru. Hal tersebut dinyatakan sebagai proses intuisi total oleh Goffman. 

Sosialisasi antisipatoris juga dapat terjadi dalam sosialisasi sekunder dimana 

seseorang mempersiapkan mental untuk menghadapi suatu jenjang baru dalam 

kehidupannya (hlm.33). Mobile apps termasuk salah satu media interaktif yang 

dapat dimanfaatkan dalam mensosialisasikan topik pencernaan manusia. 

Sosialisasi ini termasuk dalam jenis primer yang terjadi pada masa kanak-kanak 

untuk membentuk kepribadian dan cara bersikap mereka. 
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2.2. Media Interaktif 

Heinich pada 1993 (seperti dikutip dari Susilana dan Riyana, 2009) menyatakan 

bahwa media berasal dari kata medium dalam bahasa latin yang memiliki arti 

perantara yang merupakan saluran komunikasi (hlm.6). Perkembangan media 

berlangsung pesat sesuai perkembangan teknologi, hal ini terlihat dari banyaknya 

jenis media yang terbagi menjadi tujuh kelompok, antara lain media grafis – cetak 

– diam, media proyeksi diam, media audio, media audio-visual diam, media film, 

televisi, dan multimedia.  

Media objek dan interaktif termasuk dalam kategori multimedia yang 

menggunakan berbagai macam objek sebagai perantara dalam penyampaian 

informasi, seperti suatu modul belajar yang umumnya berbentuk cetak dapat 

digabungkan dengan audio dan visual. Media objek merupakan media yang 

menggunakan benda 3D yang konkret atau pengganti yang berupa tiruan dari 

benda sebenarnya. Sedangkan media interaktif membutuhkan keterlibatan user 

terhadap media (hlm.14-22).  

Media tersebut efektif bagi anak-anak karena bersifat mengajak, 

komunikatif, memberikan pengalaman dalam mengambil keputusan, dan dapat 

digunakan bersama maupun secara individu. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Susilana dan Riyana (2009) bahwa media dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar selama media tersebut membawa pesan-pesan dengan tujuan yang 

sesuai dengan pembelajaran (hlm.6).   
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Dalam media interaktif, terjadi interaktivitas (Graham, 1999) yang 

merupakan kombinasi grafis, teks, video, foto, ilustrasi, suara, animasi, 3d, dan 

lain-lain dalam bentuk digital sehingga terjadi interaksi terhadap pengguna/user 

dalam level tertentu. Interaktivitas dapat meliputi interaktivitas terhadap 

pendengaran, penglihatan, dan sentuhan (hlm.2-4). Menurut Susilana dan Riyana 

(2009), terdapat tiga jenis interaktivitas, yakni antara user terhadap program, 

mesin, dan simulasi. (hlm.22-24). Dalam media interaktif tentang pencernaan, 

interaktivitas dapat terjadi saat anak-anak melihat, menyentuh monitor, dan 

mendengarkan audio backsound. Untuk membuat sistem media interaktif yang 

efektif, Benyon (2005) menyatakan terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan: 

1. Accessibility 

Prinsip accessibility memiliki arti desain bersifat universal dan dapat 

dimengerti oleh semua pengguna baik orang lanjut usia maupun anak-anak 

(hlm.52). Prinsip accessibility yang diterapkan dalam media interaktif tentang 

pencernaan memperhatikan kemampuan anak-anak dalam mengerti ikon-ikon 

dan cara menggunakan media interaktif. Prinsip ini penulis terapkan dalam 

bentuk ikon home, pause, play, back, next, dan clo se. Selain itu, penggunaan 

warna putih transparan, oranye dan kuning diterapkan pada seluruh tombol.  

2. Usability 

Prinsip usability berarti suatu sistem harus mudah digunakan dan fleksibel. 

Implementasi usability dapat dilakukan dengan menentukan target user, 

mengobervasi cara penggunaan aplikasi, dan melakukan evaluasi kerja 

sistem. Sistem yang sulit dimengerti dan tidak universal harus direvisi 
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(hlm.56). Terdapat 4 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menerapkan 

prinsip usabiliti, antara lain: pengguna, aktivitas yang akan dilakukan pada 

aplikasi, halaman terjadinya interaksi, dan hardware/software yang 

digunakan (hlm.57-58). 

 

Gambar 2.1. Skema Prinsip Usability 

(Designing interactive systems: people, activities, contexts, technologies, 2005) 

3. Acceptability 

Makna prinsip acceptability adalah sebuah media interaktif harus diterima 

pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Acceptability hanya dapat 

dievaluasi langsung pada suatu lingkungan karena berbeda-beda konteks 

penggunaannya.  

Terdapat empat hal yang menentukan acceptability, antara lain penerimaan 

desain secara politis, desain haruslah diterima secara sukarela dan tidak 

menggurui atau memaksa pengguna, tidak mengganggu pengguna dengan 

informasi yang tidak dibutuhkan, memiliki fungsi, serta dapat diterima secara 

ekonomi (hlm.60-61). Dalam prinsip ini, penulis harus melakukan evaluasi 
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langsung kepada anak-anak di aktivitas keseharian mereka untuk memastikan 

acceptability media interaktif. 

4. Engagement 

Setelah memenuhi ketiga prinsip lainnya, prinsip engagement berhubungan 

dengan rasa puas dan senang yang didapat dari mengakses media interaktif 

yang dihasilkan. Engagement berhubungan erat dengan adanya level atau 

pengalaman berbeda-beda, cerita, rasa keterlibatan dalam media interaktif, 

serta flow/alur yang halus (hlm. 61-62).  Dalam penelitian penulis, anak-anak 

harus tetap merasa tertarik dalam memainkan media interaktif tidak hanya 

sekali, serta mereka dapat merasa terbenam dalam media interaktif tersebut.  

Cheok, dkk. (1998) menyatakan salah satu produk multimedia/media interaktif 

yang popular dikembangkan adalah edutainment. Edutainment sering dirujuk 

sebagai media yang menargetkan konten pelajaran bagi anak-anak dengan 

menggunakan karakter (hlm.3). Cheok, dkk. Menyatakan edutainment dibagi 

menjadi 3 jenis, antara lain 2d educational game, 3d educational game, dan 

mobile game. Dalam mendesain edutainment, terdapat elemen penting yang perlu 

diperhatikan:  

1. Flow 

Flow (Castillo dan Novak, 2008) adalah alur dalam permainan yang meliputi 

level. Sebuah permainan yang baik memiliki flow tertentu yang sesuai 

dengan desain alur dan bagaimana seorang user berinteraksi dengan 
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permainan. Dalam desain flow, harus terdapat suatu mekanisme yang bekerja 

dalam interaksi device dan user. 

a. linear 

alur linear dalam permainan adalah alur yang memiliki tujuan dan urutan 

kronologis dari A ke B ke C, dst. Alur ini memberikan desainer kontrol 

dalam mengatur user-nya karena alur yang diatur telah termasuk dalam 

pilihan yang diberikan pada user. Pemberian satu alur saja dapat 

membosankan user, sehingga dapat diberikan alur alternatif di sepanjang 

permainan. 

b. scripted events 

Scripted events merupakan alat mengatur dan komunikasi dengan 

menyajikan suatu kejadian melalui script. Syarat penggunaan scripted 

events adalah harus adanya suatu hal yang memicu terjadinya event, dan 

memiliki nama event. 

c. open ended 

Dalam alur ini, pemain mendapat kebebasan memilih yang lebih besar 

daripada alur linear ataupun scripted events. Desain alur open ended 

memberikan kesempatan eksploratif bagi user, tetapi dapat menjadi 

komplikatif karena tidak terduganya pilihan user (hlm.92-96). 
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2. Desain karakter 

 

Gambar 2.2. Karakter Upin, Ipin, dan Teman-Teman 

(https://play.google.com/store/) 

Karakter (Ibister, 2011) memiliki dua fungsi utama dalam permainan yakni 

sebagai ‘tubuh’ user dan menjadi NPC/karakter lain yang memberikan 

informasi dan pertemanan kepada user (hlm.199). Elemen yang perlu 

diperhatikan dalam mendesain karakter antara lain : jenis kelamin, budaya, 

wajah, tubuh, dan suara. Ibister menyatakan bahwa terdapat 4 lapisan 

pengalaman psikologis pemain yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain 

karakter: 

a. Visceral feedback 

Kedalaman karakter atau visceral merupakan salah satu pengalaman 

yang akan didapat user. User yang menjadi pemain langsung dalam 

karakternya dapat memperlakukan ‘tubuh’ karakter seakan tubuhnya 

sendiri, sedangkan karakter tidak langsung dapat berkomunikasi seakan 

teman dari user. Prinsip ini dapat penulis terapkan dalam pembuatan 
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karakter tidak langsung yang membimbing dan menjadi teman anak-anak 

dalam menjelajahi media interaktif. Pada contoh permainan Upin&Ipin 

Playtime, Upin dan Ipin merupakan karakter tidak langsung. 

b. cognitive immersion 

Desain karakter yang baik adalah karakter yang dapat menyamakan 

tingkat kognisi user agar tanggapan yang diharapkan antara media dan 

user cocok. Dalam hal ini, karakter yang penulis buat harus memiliki 

sifat-sifat anak berusia 6 hingga 9 tahun seperti sikap ceria dan aktif yang 

dapat diimplementasikan pada gestur dan suara. Contohnya karakter 

Upin dan Ipin merupakan gambaran umum anak-anak Malaysia yang 

ceria, penuh rasa penasaran, senang belajar, dan terkadang jahil. 

c. social affordance 

Suatu karakter haruslah memiliki kedudukan dan kemampuan sosial yang 

dicocokkan dengan latar belakang user, dengan begitu user dapat 

merasakan secara langsung pengalaman sosial melalui karakter. Hal ini 

dapat dilihat melalui karakter Upin, Ipin, dan teman-temannya yang 

berlatar budaya tionghoa dan melayu yang umum ditemukan di 

lingkungan anak-anak Malaysia yang multikultur. 

d.  fantasy affordance 

Bettelheim seperti dikutip oleh Ibister, menyatakan bahwa fantasi 

diperlukan sebagai kendaraan yang berperan penting dalam menghadapi 

permasalahan emosional dan perubahan identitas. Melalui karakter, 
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pemain dapat merasakan pengalaman fantasi dan memberikan kekuatan 

dalam mengatur hal-hal dalam permainan (hlm.202-206). 

2.3. Desain Dalam Media Interaktif 

Menurut KBBI edisi ketiga, desain merupakan kata kerja yang berarti kerangka 

bentuk; rancangan; motif; pola; corak. Lauer dan Pentak  (2008) menyatakan 

mendesain memiliki arti merencanakan dan menata, serta memiliki hubungan 

dengan disiplin seni lainnya seperti melukis, menggambar, mematung, fotografi, 

video, grafis computer, animasi, dan kerajinan seperti keramik, kaca, arsitektural, 

dan lain-lain (hlm.4).  

Perancangan desain dalam media interaktif tetap menggunakan elemen dan 

prinsip desain dalam melakukan visualisasi. Prinsip desain merupakan cara yang 

harus selalu diterapkan dalam mendesain. Terdapat beberapa prinsip desain 

(Anggraini S. dan Nathalia, 2014, hlm.41-46), yakni 

 

Gambar 2.3. Halaman Upin&Ipin Playtime 

(https://play.google.com/store/) 
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1. Keseimbangan adalah pemberian kesan ‘sama’ atau ‘sama berat’ dalam suatu 

bidang desain baik pada kiri-kanan, maupun atas-bawah. Terdapat 

keseimbangan simetris maupun keseimbangan asimetris. Pada gambar 2.3, 

keseimbangan simetris tercipta dengan penyusunan kategori objek yang 

dibagi dalam layout ber-grid 3 kolom.  

2. Ritme merupakan pengulangan atau mengkomposisikan objek secara 

berulang. Untuk menciptakan ritme dalam desain, dapat digunakan repetisi 

yakni pengulangan secara konsisten, atau variasi yakni pengulangan dengan 

perubahan pada warna maupun ukuran. Contoh ritme yang terjadi pada 

gambar di atas adalah pengulangan bentuk kotak dan warna pada teks judul. 

3. Penekanan adalah menonjolkan salah satu sisi atau objek tertentu dalam 

desain sehingga terdapat satu fokus/objek dominan yang menjadi konten 

utama desain. Prinsip penekanan diimplementasikan dengan garis putih pada 

setiap objek agar terlihat ber-layer dan objek pada layer teratas akan terlihat 

lebih menonjol daripada yang lainnya. 

4. Kesatuan merupakan salah satu prinsip terpenting agar elemen desain tidak 

berkesan terpisah-pisah antar satu dan lainnya dalam satu bidang yang sama. 

Lauer dan Pentak (2008) menyatakan untuk membentuk kesatuan, dipelajari 

pula persepsi visual yang dapat dilakukan dengan mempelajari prinsip 

Gestalt. Dalam prinsip Gestalt, ruang negatif/kosong seakan tertata dan 

membentuk persepsi pengelompokan atas objek yang terdapat dalam suatu 

ruang tersebut. Terdapat prinsip closure, similarity, proximity, dan continuity.  
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Gambar 2.4. Prinsip Gestalt Closure 

(https://play.google.com) 

Gambar 2.4 memperlihatkan dua prinsip gesalt, similarity yang membuat 

user mengelompokkan bagian tubuh menjadi satu kelompok berbeda 

dengan tubuh anak yang kosong, dan closure berupa persepsi user untuk 

mengisi puzzle tubuh anak dengan potongan gambar bagian tubuhnya. 

Desain dalam media interaktif meliputi tampilan awal hingga akhir halaman yang 

terdiri atas berbagai objek, antara lain: 

1. Logo 

Kata logo (Healey, 2010) berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti ‘kata’ 

dan ‘pikiran rasional’. Logo dalam bahasa lainnya dirujuk kepada suatu 

gambar merek. Suatu logo merupakan elemen visual yang membuat 

seseorang mengingat atau mengasosiasikan logo tersebut pada suatu nama 

dan konten yang direpresentasikan oleh nama tersebut (hlm.6-7). Sebuah logo 

(Anggraini S. dan Natalia, 2014) berfungsi sebagai identitas perusahaan, 

produk atau pribadi seseorang (hlm.15). 
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 Airey (2010) menyatakan desain logo yang ikonik haruslah mudah dikenali 

dan diingat, relevan dengan kebutuhan dan target, dapat bertahan melalui 

waktu, berbeda dengan desain yang telah ada, serta memiliki fokus pada satu 

objek utama dalam logo (hlm.39). Anggraini S. dan Nathalia (2014) 

menyatakan dalam mendesain logo dan objek lainnya, terdapat elemen dasar 

yang penting untuk diketahui, antara lain 

a. Garis merupakan hasil penghubungan antara satu titik dan titik lainnya. 

Setiap jenis garis memberikan impresi yang berbeda, seperti garis lurus 

horizontal mengesankan formalitas dan ketenangan, sedangkan garis 

lurus vertikal memberi kesan seimbang dan elegan. Selain itu garis juga 

dapat menjadi sebuah penanda seperti “untuk dilipat”, “untuk dipotong”, 

dan sebagainya. Dalam pembuatan logo, dapat dilihat garis yang 

berhubungan menjadi suatu bentuk.  

  

Gambar 2.5. Logo Permainan Pet Society dan Angry Birds  

 (http://en.wikipedia.org ) 

b. Bentuk adalah segala sesuatu yang memiliki diameter maupun tinggi dan 

lebar. Terdapat tiga jenis bentuk, yakni bentuk geometrik yang dapat 

diukur; bentuk natural adalah bentuk yang dapat kita temukan di alam 

yang beruba-ubah dan berkembang seperti pohon, daun, batu; dan bentuk 
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abstrak adalah bentuk yang tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi 

objeknya. Bentuk logo Pet Society termasuk dalam bentuk abstrak yang 

tidak dapat diukur, sedangkan bentuk logo Angry Birds merupakan 

bentuk  organik yang menyerupai burung. 

 

Gambar 2.6. Bentuk Geometrik (kiri), Natural (tengah), dan Abstrak (kanan) 

(http://www.vanseodesign.com) 

c. Tekstur adalah suatu corak yang dapat dirasa melalui penglihatan dan 

rabaan. Dalam mendesain, terdapat tekstur nyata yang diaplikasikan 

dalam proses cetak dan dapat dirasa melalu rabaan, serta tekstur berupa 

gambar yang dapat dinikmati melalui visual saja. Contoh tekstur terdapat 

pada benda-benda sekitar yang dapat dirasakan melalui sentuhan. 

d. Kontras adalah gelap terang atau tingkat perbedaan antar warna ataupun 

titik fokus. Contoh kontras terlihat pada perbedaan warna dan ukuran 

pada logo Angry Birds yang memberikan penekanan pada karakter 

burung berwarna merah di atas latar berwarna biru. 
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Gambar 2.7. Logo Aplikasi Edukatif Upin&Ipin Playtime 

(https://play.google.com/store/) 

e. Ukuran dalam mendesain adalah besar dan kecilnya suatu objek. Melalui 

ukuran, desainer dapat mengarahkan dan menonjolkan suatu objek 

tertentu dengan memperhatikan hierarki teks dan gambar (hlm.32-36).  

Pada logo Upin&Ipin Playtime, karakter Upin berukuran lebih besar 

dibandingkan karakter Ipin yang menimbulkan kesan kedalaman. Selain 

itu ukuran karakter burung hantu pada sudut kanan bawah lebih kecil 

sehingga fokus utama yang terlihat tetap pada kedua karakter yang 

berada di tengah.  

2. Layout 

Menurut Ambrose dan Harris, layout merupakan penyusunan elemen-elemen 

desain yang berhubungan dalam suatu bidang sehingga membentuk susunan 

artistik, atau memanajemen bentuk dan bidang. Suatu desain yang baik harus 

memiliki layout yang terpadu dengan tujuan menyampaikan informasi secara 
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jelas (hlm.11). Dalam me-layout (Anggraini S. dan Nathalia, 2014), harus 

diperhatikan beberapa hal berikut: 

 

Gambar 2.8. Tampilan Muka  

(https://play.google.com/store/) 

a. Sequence – urutan atau hierarki tata letak informasi sesuai dengan 

prioritas kepentingan setiap bagian. Contoh pada gambar 2.6, judul 

aplikasi merupakan prioritas utama daripada karakter sehingga ditata 

pada urutan teratas. 

b. Emphasis – penekanan di bagian tertentu dalam layout  agar user fokus 

terhadap objek tertentu yang harus diperhatikan. Emphasis utama dalam 

gambar 2.6 merupakan judul Upin&Ipin yang berwarna kuning, diikuti 

teks playtime dan kedua karakter. Penekanan terjadi dikarenakan warna 

latar merah lebih gelap dibandingkan warna teks dan karakter.  

c. Balance – keseimbangan dibagi menjadi keseimbangan simetris dan 

asimetris (2014, hlm.74-77). Dalam tampilan muka Upin & Ipin, 
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keseimbangan simetris terjadi dengan susunan yang terbagi menjadi kiri 

dan kanan. 

d. Unity – kesatuan keseluruhan komposisi layout contohnya pada hasil 

akhir gambar 2.6 yang menunjukkan kesatuan berbagai komponen. 

Layout dalam media interaktif harus menyeimbangkan antara gambar, 

navigasi, dan elemen lainnya pada layar. Jumlah teks yang banyak dalam 

media interaktif dapat ditampilkan dalam text field sehingga tampilan teks 

dapat di scroll (Graham, 1999, hlm.128-129). 

Proses mengatur letak/layout ruang kosong yang ada dapat dibantu dengan 

grid (Tondreau, 2007). Samara seperti dikutip oleh Anggraini S. dan Nathalia 

menyatakan terdapat beberapa jenis grid standar seperti  

a. Grid 1 kolom dan grid yang terdiri atas 2 kolom atau lebih dengan 

perbandingan berbeda. Grid yang membagi halaman menjadi 2 kolom 

kiri dan kanan terdapat pada contoh gambar 2.6. 

 

Gambar 2.9. Tampilan Muka Upin&Ipin Playtime 

(https://play.google.com) 
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b. Grid modular yang membagi suatu halaman menjadi kolom dan baris. 

Jenis grid modular akan penulis gunakan untuk mempermudah dalam 

menentukan letak berbagai objek. 

c. Hierarchial grid yang menyusun objek berdasarkan hierarki dan cara 

user mempersepsikan letaknya. 

d. Grid eksplorasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan seringkali 

berupa grid diagonal maupun berbentuk fleksibel (hlm.82-87). 

3. Tipografi 

Tipografi hingga kini merujuk pada penyusunan material apapun yang tertulis 

dan tidak terbatas hanya karya tipografer saja, akan tetapi kata tipografi telah 

memenuhi sebagai bagian dari komunikasi (Jury, 2006). 

Pemilihan tipografi dapat mempengaruhi readability atau tingkat keterbacaan 

suatu teks. Graham (1999, hlm.144-115) menyatakan desain tipografi yang 

baik disesuaikan dengan jenis typeface, ukuran, tebal, jarak, warna, dan 

layout yang digunakan. Pada monitor digital, perlu diperhatikan resolusi, anti-

alias, kontras, ruang teks, dan format teks. 

Dalam mendesain atau memilih type bagi monitor, perlu dihindari 

penggunaan type dekoratif dan script berukuran kecil atau script pada 

bodytext dengan ukuran minimal 12 pt. Selain itu, jenis huruf light akan sulit 

dilihat pada ukuran kecil. Pengaturan jarak antar kata yang terlalu sempit 

akan menyebabkan huruf terlihat kabur, sedangkan jarak yang terlalu besar 
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akan mengkonsumsi ruang dan mengurangi readability. Alur baca teks sangat 

penting dalam tipografi pada monitor dikarenakan pada media interaktif teks 

dapat terpisah antar halaman (hlm.121-127). 

 

Gambar 2.10. Klasifikasi Type 

 

Dalam tipografi, terdapat 5 klasifikasi typeface yang umum digunakan, antara 

lain roman, sans serifs, square/slab serifs, script, dan dekoratif (hlm.117). 

Dalam mendesain halaman media interaktif, penulis akan menghindari 

penggunaan type script dan dekoratif agar anak-anak tidak kesulitan 

membaca teks, disertai penggunaan ukuran yang sesuai dengan ukuran 

monitor. 

4. Warna 

Warna merupakan energi cahaya yang membentuk gelombang warna RGB 

(Red, Green, Blue) pada mata manusia. Warna yang dihasilkan berdasar 

frekuensi gelombang cahaya yang ada (Graham, 1999, hlm.102). Anggraini 

S. dan Nathalia (2014, hlm.37) dan Taylor (2011, hlm. 246) menyatakan 

warna dapat menjadi suatu identitas dalam menyampaikan informasi, serta 

memberikan kesan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desainer. 

a. Arti warna 
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Setiap warna (Taylor, 2011) memiliki asosiasi terhadap suatu hal yang 

ditanggapi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan seseorang 

termasuk dari sisi budaya (hlm.230). 

 

Gambar 2.11. Skema Warna 

(http://www.tigercolor.com) 

1) merah: memiliki arti panas, api, cinta, semangat, darah, marah, dan 

revolusi. Warna merah juga merepresentasikan komunisme atau 

kelompok kanan di Amerika Serikat. Warna merah baik digunakan 

untuk menjadi fokus karena terang. 

2) kuning:  merepresentasikan peringatan, terang, cerah, bahagia, 

optimisme, serta pengecut, pengkhianatan, dan penyakit. Dalam 

buddhisme warna kuning banyak digunakan pada jubah biksu. 

Warna ini mudah dikomplemen terhadap warna lainnya. 

3) oranye: warna oranye sering dikaitkan dengan kehangatan, 

semangat, keceriaan, dan sifat malu-malu. Warna ini cocok 
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dikombinasikan dengan warna merah dan kuning dan bagi desain 

yang diharapkan menampilkan impresi sehat dan penuh semangat. 

4) biru: warna biru menandakan air, es, musim dingin, kejernihan, dan 

hal-hal yang bersifat dingin. Warna biru dapat digunakan agar desain 

diterima secara luas. 

5) hijau: warna ini merepresentasikan alam, pertumbuhan, kesuburan, 

dan kelahiran. Kadang kala warna ini diasosiasikan terhadap uang, 

kejahatan, sakit, maupun pemberian izin (lampu lalu lintas). Hijau 

cocok digunakan sebagai suatu latar dikarenakan mayoritas orang 

suka melihat hal berwarna hijau dalam waktu yang lama. 

6) ungu: hasil campuran warna merah dan biru ini merepresentasikan 

kemewahan, sifat eksentrik, kebangsawanan, keberanian, pangkat, 

dan kekayaan. Warna ini cocok diimplementasikan pada desain yang 

bersifat berani dan asyik. 

7) merah jambu: warna pink bersifat feminim dan sering diasosiasikan 

dengan perempuan, mainan, boneka, dan aksesoris. Warna pink 

terkadang juga diasosiasikan dengan kelompok gay.  

8) hitam: warna ini bersifat formal, kuat, kokoh, cerdas, misterius, 

gelap, kekosongan, ruang, malam, dan kesedihan. Hitam terkadang 

digunakan sebagai representasi pemberontakan. Warna ini bersifat 

netral dan membantu warna lain agar lebih menonjol. 
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9) putih: warna putih diasosiasikan terhadap sifat suci, bersih, polos, 

kebenaran, kebajikan, kedamaian dan pemberdayaan. Dalam desain, 

warna ini baik sebagai latar belakang dan merepresentasikan 

kesederhanaan. 

10) abu-abu: bersifat membosankan dan sederhana, warna ini merujuk 

pada konservatif dan industri. Warna ini cocok dikombinasikan 

dengan warna pastel dan membuat warna lain lebih menonjol/terang 

(hlm.231-234). 

b. Warna adiktif dan substraktif 

Berdasarkan implementasi digital atau print,  Graham (1999) menyatakan 

terdapat dua jenis warna, yakni 

 

Gambar 2.12. Warna Substraktif (CMYK) dan Adiktif (RGB) 

(http://www.ginifab.com) 

1) warna substraktif – warna CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan 

black. Warna gelap juga dapat dihasilkan dengan mencampurkan 

ketiga warna C, M, Y dengan persentase tertentu.  
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2) warna adiktif – warna RGB akan menghasilkan warna putih saat 

bergabung, dan warna hitam apabila tidak ada ketiganya. Dengan 

kombinasi persentase tertentu dapat dihasilkan bermacam 

warna/gamut. Warna RGB digunakan pada monitor dan akan 

digunakan penulis dalam mendesain. (1999, hlm.104-105). 

c. Warna primer, sekunder, dan tersier 

 

Gambar 2.13. Skema Warna Primer 

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 

Warna primer (Taylor, 2011) merupakan warna yang tidak dapat 

diciptakan melalui campuran warna lain atau warna dasar dari segala 

warna yang terdiri atas warna merah, biru, dan kuning. Warna primer 

dapat penulis gunakan dalam mendesain elemen yang perlu ditonjolkan,  

dikarenakan warna primer lebih terang dibandingkan warna sekunder 

maupun warna tersier. Warna tersebut dapat pula dikombinasikan dengan 

skema warna tertentu. 
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Gambar 2.14. Skema Warna Sekunder (Kiri) dan Tersier (Kanan)  

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 

Warna sekunder adalah hasil kombinasi warna primer dengan persentase 

yang sama. Hasil kombinasi tersebut merupakan komplemen dari warna 

primer di seberangnya.  Warna sekunder yang dicampurkan dengan 

warna primer dengan persentase sama menghasilkan warna tersier. 

Warna tersier dapat kembali dikombinasikan bersama warna primer atau 

sekunder dengan perbandingan sama untuk membuat warna-warna baru 

(hlm.235-238). 

d. Warna monokrom dan analog 

 

Gambar 2.15. Skema Warna Analog 

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 
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Warna monokrom merupakan suatu warna yang ditambahkan unsur 

warna netral dengan persentase tertentu. Penggunaan warna ini nyaman 

pada mata, akan tetapi penggunaan skema monokrom sulit menonjolkan 

suatu objek. Skema warna analog merupakan 3 warna yang sejajar dalam 

color wheel. Warna analog berfungsi secara maksimum apabila salah 

satu warnanya merupakan warna primer. Warna ini bersifat kesatuan dan 

tenang seperti warna monokrom (hlm.239-241).  

e. Warna komplementer, split komplementer 

Warna komplementer merupakan pasangan warna yang berseberangan 

secara langsung dalam color wheel. Kombinasi warna komplementer 

akan menghasilkan impresi cerah dan hidup, akan tetapi tetap harmonis. 

Penggunaan warna komplementer dapat dikombinasikan dengan salah 

satu warna dominan. Pada split komplementer, warna yang digunakan 

adalah dua warna yang mengapit warna di seberang warna pilihan. 

Kombinasi yang dihasilkan 3 warna ini dapat memberi kesan lebih halus 

dibandingan warna komplementer (hlm.241-243). 
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Gambar 2.16. Skema Warna Komplementer (kiri) dan Split Komplementer 

(kanan) 

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 

f. Warna triadic 

Warna triadic terdiri atas 3 warna yang berjarak sama dalam color wheel. 

Warna triadic lebih mudah dikombinasikan apabila diberi tambahan 

warna hitam atau putih agar berkesan lebih halus (hlm.243-244). 

 

Gambar 2.17. Skema Warna Triadic 

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 

g. Tabrak warna 

Warna yang ditabrakkan atau kombinasi warna yang digunakan sama 

seperti split komplementer, akan tetapi kombinasi warnanya bersifat 

terang dan berebut sebagai dominan. Penggunaan tabrak warna baik 

digunakan pada objek yang menjadi fokus (hlm.245). 
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Gambar 2.18. Skema Tabrak Warna 

(Design Essentials for the Motion Media Artist, 2011) 

5. Ilustrasi 

Warna Ilustrasi merupakan sebuah disiplin berada di antara seni dan desain, 

yang oleh sebagian praktisi tertentu akan condong dianggap merujuk ke salah 

satu arah seni maupun desain. Ilustrasi sendiri seringkali dirujuk sebagai seni 

grafis/ graphic art (Zeegen, 2005, hlm.6).  

Ilustrasi bertahan sebagai salah satu bentuk visual yang paling langsung dan 

menghasilkan gambar-gambar di berbagai media printing hingga digital yang 

dapat kita temui dalam keseharian kita. Ilustrasi merupakan salah satu elemen 

penting dalam perancangan buku cerita bergambar dikarenakan anak-anak 

tangkas dalam menangkap makna dari visual yang mereka lihat. 

Terdapat beberapa jenis ilustrasi berdasarkan fungsi, antara lain ilustrasi 

editorial, buku, fashion, iklan, musik, kolaborasi desain grafis, dan ilustrasi 

berdasar ide sendiri (Zeegen, 2005).  

6. Navigasi 
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Salah satu elemen desain terpenting dalam desain media interaktif adalah 

navigasi yang berfungsi sebagai penuntun user menuju halaman yang 

diharapkan. Desain navigasi dapat berupa tombol, gambar, link teks, atau 

objek dengan warna tertentu yang mengindikasikan interaktivitas tertentu. 

Navigasi menunjukkan user berada di halaman tertentu dan dapat menuju ke 

halaman lainnya (Graham, 1999, hlm.51-54). 

Desain navigasi harus meningkatkan aktivitas fungsi suatu halaman dan 

mengakomodasi kebutuhan user dengan mengakses topik utama pada 

halaman awal dan topik sampingan pada ujung alur media interaktif. Terdapat 

macam-macam kontrol interaktivitas atau navigasi: 

a. hypertext – adalah teks yang dapat diklik dan menghubungkan user ke 

halaman lainnya. Hypertext memiliki kesamaan dengan link. 

b. buttons – tombol merupakan bagian paling umum dan banyak digunakan 

dalam sistem navigasi. Dalam media interaktif, terdapat beberapa macam 

tombol, seperti highlight button (menjadi terang), rollover button 

(memunculkan objek tertentu yang tersembunyi dan dapat menarik 

perhatian user), dan animated button (menampilkan lebih dari tiga 

gambar dengan tipe interaktif seperti rollover). Pada gambar 2.16 

terdapat contoh button home, pensil warna, share, foto, dan save. Warna 

button menggunakan warna primer dan sekunder serta diberi garis putih 

agar terkesan seragam dan menonjol dibandingkan objek lainnya. 
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Gambar 2.19. Halaman Editing Foto Upin&Ipin Playtime 

(https://play.google.com/store/) 

c. imagemaps – sebuah gambar yang apabila diklik dapat menghubungkan 

pada halaman lain dengan kekhasan penggunaan gambar sebagai 

representasi dari halaman. Penerapan imagemaps dapat digunakan pada 

untuk membedakan jenis permainan seperti kuis atau puzzle maupun 

informasi melalui gambar agar mudah dimengerti anak-anak. 

 

Gambar 2.20. Imagemaps 

(http://www.kasparius.com/tutorials/imagemap/images/imagem1.gif) 

d. menus – terdapat dua jenis menu, yakni pulldown yang memunculkan 

menu selanjutnya setelah diklik, dan popup menu yang memunculkan 

pilihan menu lainnya setelah diklik (Graham, 1999, hlm.61-67). 
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Gambar 2.21. Pop Up Menu (kiri) dan Pull Down Menu (kanan) 

(http://www.bitwisemag.com/images/scrshots/prog/delphi/huw/lpad1/popupmenu2.gif) 

2.4. Graphic User Interface 

Galitz (2007) menyatakan GUI adalah bagian dari Human-Computer Interaction 

yang dapat berinteraksi melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, dapat 

mengerti, dapat diatur oleh user (hlm.4).  

Interaksi yang terjadi pada GUI terjadi secara 2 arah melalui input berupa 

perintah dari user berupa sentuhan atau suara, dan output tanggapan atau suatu 

data oleh program. Suatu GUI didesain dengan baik apabila dapat melakukan 

input dan menampilkan informasi output secara efektif (hlm.4). GUI yang 

didesain dengan baik sangat penting agar user dapat dengan mudah mengerti 

menggunakan suatu program serta menghindari rasa frustasi, jengkel, dan stress 

pada user (hlm.5). Marcus (1999) menyatakan terdapat 3 hal yang menjadi prinsip 

dalam mendesain suatu user interface: 

1. Organize (Teratur) 
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Gambar 2.22. GUI Permainan Marbel Buah 

(https://play.google.com/store/) 

Suatu desain GUI yang baik haruslah bersifat teratur, konsisten, dan dapat 

mengantisipasi terjadinya kekacauan atau kesalahan. Hal ini juga 

berhubungan erat dengan kebutuhan dan kemampuan berpikir user. 

Konsistensi penting dalam GUI agar tidak sering terjadi perubahan yang tidak 

diperlukan dan tidak membingungkan user. Inkonsistensi dalam lebih baik 

terjadi apabila memang diperlukan dan memberikan manfaat bagi user (hlm. 

426-427). Contoh konsistensi tata letak GUI dapat dilihat pada gambar 

halaman Marbel Buah yang menampilkan 4 halaman permainan Marbel 

Buah, tombol keluar dan penempatan stopwatch selalu di kanan atas dan 

tengah halaman yang akan penulis implementasikan pada karya. 

2. Economize (Ekonomis) 
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Prinsip ekonomis dalam mendesain GUI berarti mendesain semaksimal 

mungkin dengan sumber daya yang ada. Desain yang maksimal tidak berarti 

memenuhi monitor dengan banyak elemen navigasi atau lainnya, melainkan 

mempertimbangkan bagaimana efektivitas suatu tampilan GUI. Dalam 

mendesain GUI, hal-hal yang dipertimbangkan adalah kesederhanaan agar 

mudah digunakan oleh user kecuali terdapat faktor untuk memperindah dan 

hiburan,  jelas, berbeda dari desain lainnya, dan memberikan tekanan pada 

suatu objek tertentu yang dominan (hlm.427). Terlihat pada gambar di atas,  

tampilannya menggunakan sedikit kombinasi warna sehingga terlihat lebih 

simpel dengan susunan rapi dan sedikit objek. 

3. Communicate (Komunikasi) 

Komunikasi merupakan proses sosial terjadinya pertukaran informasi yang 

dapat di kirim dan diterima. Untuk berkomunikasi dengan baik, maka suatu 

GUI haruslah memiliki keseimbangan pada keterbacaan, tipografi, simbol, 

tampilan, warna, dan tekstur. Penggunaan tipografi yang cocok dan sedikit 

jenis lebih bagik untuk menjaga kesederhanaan desain. Warna yang 

digunakan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan warna-warna terang yang 

dapat menyakitkan mata sehingga mempersulit komunikasi (hlm.428). 

Dalam perancangan, penulis menerapkan prinsip keteraturan dalam me-

layout letak tombol dan petunjuk main pada sisi atas halaman dan objek utama 

setiap halaman pada bagian tengah. Penjelasan setiap permainan maupun stimulus 

yang dipilih user muncul pada halaman pop up lain agar tidak memenuhi layar 
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dengan informasi yang berlebihan, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomis. Prinsip 

komunikatif penulis perhatikan dalam penggunaan kata-kata yang mudah 

dimengerti oleh anak-anak serta warna teks secara umum menggunakan warna 

putih atau hitam yang disesuaikan dengan warna latar belakang dengan ukuran 

berbeda sesuai dengan kebutuhan. 

2.5. Mobile Application 

Mobile apps (Salz dan Moranz, 2013) adalah sebuah software yang lebih kecil 

daripada operating system yang diciptakan untuk bekerja pada smartphone atau 

tablet. Suatu apps yang telah diunduh dan diinstall akan hidup dan bekerja dalam 

smartphone (hlm.14). Perancangan media interaktif tentang pencernaan manusia 

diimplementasikan sebagai edutainment yang  diimplementasikan dalam mobile 

apps. Apps tidak hanya memberi informasi, tetapi melakukan komunikasi 

interaktif dengan karakter.  Menurut Saltz dan Moranz, terdapat beberapa jenis 

apps yang dapat digunakan dalam mobile, antara lain 

1. Mobile web apps  

Mobile web apps merupakan konten suatu website yang dapat diakses melalui 

apps seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jenis aplikasi ini tidak 

dapat digunakan kapan saja karena akses dapat dilakukan selama user 

memiliki koneksi internet.  

2. Native apps  

Jenis aplikasi ini dirancang khusus untuk sebuah platform tertentu sehingga 

tidak dapat digunakan pada smartphone atau tablet dengan platform yang 
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berbeda dari rancangan.  Native apps umumnya didistribusikan melalui 

aplikasi ketiga yang menyediakan jasa menampung berbagai aplikasi dan 

dijual atau diberikan gratis. Edutainment apps yang akan penulis rancang 

termasuk dalam native apps dengan platform Android. Penyebaran aplikasi 

akan dilakukan secara gratis melalui Google playstore yang dimiliki 

mayoritas pengguna smartphone atau tablet. 

3. HTML 5 apps  

Aplikasi yang dibuat menggunakan HTML 5 bersifat fleksibel dikarenakan 

terdapat kesempatan melakukan penyesuaian pada programming agar dapat 

diimplementasikan pada berbagai platform tidak hanya pada smartphone dan 

tablet, tetapi juga PC dan televisi. 

4. Hybrid apps  

Kombinasi antara native apps dan HTML 5 menghasilkan hybrid apps. Yang 

membedakan hybrid dan native apps adalah proses pembuatannya yang 

menggunakan HTML 5 sehingga dapat beroperasi di beberapa jenis platform, 

tetapi hasilnya berbentuk seperti native apps dan dapat dipasarkan melalu app 

store. 

5. Cross platform apps  

Jenis cross platform apps merupakan pilihan bagi pengembang untuk 

membuat aplikasi dengan banyak platform dengan tingkat kerumitan lebih 

rendah.  Proses programming pada aplikasi ini hanya dilakukan sekaligus 
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satu kali dan melakukan sedikit perubahan saat implementasi pada platform 

lain (hlm.16-18). 

2.6. Psikologi Anak 

Kondisi fisik dan psikologi user merupakan salah satu faktor utama yang menjadi 

pertimbangan dalam melakukan desain terhadap interaktivitas dan visual media 

interaktif. Dalam perancangan ini, user yang dimaksud adalah anak-anak berusia 

6 hingga 9 tahun yang menjadi target primer penulis. Psikolog anak dan 

pendidikan, Adib Setiawan menyatakan usia 6 hingga 9 tahun merupakan masa 

anak-anak menyukai permainan, pemberian reward pujian atau hadiah, permainan 

kuis dengan tingkat kesulitan cukup, tertarik terhadap visual menarik, serta 

karakter aneh maupun lucu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Shneiderman 

dan Plaisant (2010) bahwa anak-anak tidak menyukai komentar yang bersifat 

memerintah akan tetapi menyukai karakter dan lingkungan yang dapat dijelajahi 

(hlm.52).  

Ketertarikan anak-anak terhadap tubuh (Hurlock) timbul setelah 

berinteraksi dengan anak lainnya di lingkungan. Anak-anak akan memperhatikan 

perbedaan fisik luar terlebih dahulu, sehingga ketertarikan mengenai organ, 

fungsinya, dan produk tubuh seperti saliva timbul setelah ketertarikan terhadap 

fisik tubuh yang tampak. Keingintahuan mengenai bagian dalam tubuh telah 

muncul sebelum anak-anak bersekolah dan meningkat setelah mereka mengenal 

gambar-gambar bagian tubuh dan pelajaran akan kebersihan. Anak-anak masih 

memiliki kesadaran yang rendah akan kebersihan, sehingga diperlukan orang tua 
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yang mengatur dan membuat anak-anak tertarik mengenai kesehatan dan tubuh 

mereka (hlm.424-426). 

Sejak usia 5 tahun (Monks, Knoers, dan Haditono, 2006), anak telah 

menguasai bahasa secara sistematis, mengerti simbol, tidak spontan bereaksi 

(terjadi aktivitas berpikir), dan menggolong-golongkan objek dan mengenal 

hierarki. Selain itu, sejak 7 tahun anak telah mampu melakukan klasifikasi 

berdasarkan hierarki selama objek tersebut konkrit/ada (hlm. 221-226). 

Piaget seperti dikutip oleh Monks, Knoers, dan Haditono, pada usia 

ataupun setelah usia 6 tahun, anak telah mampu berpikir secara konservasi, yakni 

bahwa sifat suatu objek tetap sama meskipun terjadi perubahan pada objek 

tersebut. Menurutnya, dengan mampu berpikir konservasi, anak akan mampu 

menjalani aktivitas intelektual terutama yang bersifat matematis (hlm.227). 

Kondisi psikologis dan preferensi anak usia 6 hingga 9 tahun menjadi 

pertimbangan penulis dalam merancang desain media interaktif, seperti 

penggunaan warna-warna cerah, dan perancangan interaktivitas yang simple 

berupa klik, drag, dan swipe yang umum ditemukan saat menggunakan alat 

teknologi. Interaktivitas dalam permainan lebih banyak menggunakan gerakan 

klik yang disertai timer agar mudah sekaligus menimbulkan rasa kompetitif dan 

tertarik anak-anak. Penggunaan karakter lucu digunakan untuk menarik perhatian 

anak-anak. 
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2.7. Pencernaan Manusia 

Tubuh manusia membutuhkan nutrisi yang didapat melalui makanan agar dapat 

bekerja dengan baik. Sebelum zat makanan dibawa beredar oleh darah ke seluruh 

tubuh, makanan terlebih dahulu dalam sistem pencernaan yang mengolah 

makanan menjadi material yang berfungsi untuk membangun, mempertahankan 

dan memperbaiki sel tubuh. Organ-organ serta kelenjar dalam pencernaan 

manusia menyatu membentuk suatu sistem pencernaan (Niman, 2013, hlm. 2-3). 

Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua 

macam seperti berikut. 

1. Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta 

peremasan yang terjadi di lambung. 

2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim 

pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi 

molekul yang berukuran kecil. 

Saat melakukan proses-proses pencernaan tersebut diperlukan serangkaian alat-

alat pencernaan sebagai berikut. 

1. Mulut - Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. 

Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. terdapat beberapa 

alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar 

ludah (glandula salivales).  

2. Gigi – Gigi memiliki fungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Di sini, gigi 

membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil 
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agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih efisien dan 

cepat. Selama pertumbuhan dan perkembangan, gigi manusia mengalami 

perubahan, mulai dari gigi susu dan gigi tetap (permanen). Gigi pertama pada 

bayi dimulai saat usia 6 bulan. Gigi pertama ini disebut gigi susu (dens 

lakteus). Pada anak berusia 6 tahun, gigi berjumlah 20, dengan susunan 

sebagai berikut. 

a. Gigi seri (dens insisivus), berjumlah 8 buah, berfungsi memotong 

makanan. 

b. Gigi taring (dens caninus), berjumlah 4 buah, berfungsi merobek 

makanan. 

c. Gigi geraham kecil (dens premolare), berjumlah 8 buah, berfungsi 

mengunyah makanan. 

Gigi permanen berjumlah 32 dengan terjadinya penambahan 12 gigi geraham 

dewasa. Struktur gigi terdiri atas 

a. Mahkota gigi (corona) merupakan bagian yang tampak dari luar. 

b. Akar gigi (radix) merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. 

c. Leher gigi (colum) merupakan bagian yang terlindung oleh gusi 

Penampang gigi memiliki struktur sebagai berikut: 
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a. Email (glazur atau enamel) merupakan bagian terluar gigi. Email 

merupakan struktur terkeras dari tubuh yang mengandung 97% kalsium 

dan 3% bahan organik. 

b. Tulang gigi (dentin), berada di sebelah dalam email, tersusun atas zat 

dentin. 

c. Sumsum gigi (pulpa), merupakan bagian yang paling dalam. Di pulpa 

terdapat kapiler, arteri, vena, dan saraf. 

d. Semen merupakan pelapis bagian dentin yang masuk ke rahang. 

3. Lidah – Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu 

mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di 

antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah serta sebagai alat 

perasa makanan. Lidah dapat berfungsi sebagai alat perasa makanan karena 

mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Lidah tersusun atas otot 

lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak 

mengandung kelenjar lendir (mukosa). 

4. Kelenjar Ludah - Terdapat tiga pasang kelenjar ludah di dalam rongga mulut, 

yaitu glandula parotis, glandula submaksilaris, dan glandula sublingualis 

atau glandula submandibularis. Air ludah berperan penting dalam proses 

perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut.  

5. Kerongkongan merupakan saluran panjang (± 20 cm) yang berfungsi sebagai 

jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai 
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jalan bolus dari mulut menuju lambung. Dalam kerongkongan, terdapat 

cairan agar makanan lancar menuju lambung. 

6. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, 

terletak di bawah sekat rongga badan. Lambung terdiri atas 3 bagian: 

a. Bagian atas disebut kardiak, berbatasan dengan esofagus. 

b. Bagian tengah disebut fundus, bagian badan atau tengah lambung. 

c. Bagian bawah disebut pilorus, yang berbatasan dengan usus halus.  

Otot sfinkter kardiak adalah otot yang membatasi kerongkongan dan lambung, 

sedangkan sfinkter pilorus adalah otot yang membatasi lambung dan usus 

halus. Otot lambung bergerak dan mencampur bolus-bolus menjadi kimus. 

Getah lambung dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung 

di bawah fundus, sedangkan bagian dalam dinding lambung menghasilkan 

lendir yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. 

7. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 5–8 

meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut vili atau jonjot-jonjot 

usus. Vili ini berfungsi memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh 

terhadap proses penyerapan makanan. Usus halus terbagi menjadi duodenum, 

jejunum, dan ileum. Dalam usus halus terjadi penyerapan zat-zat pati. Proses 

kimiawi juga terjadi dalam usus halus dengan bantuan cairan empedu, getah 

pankreas, dan getah usus. 
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8. Usus besar atau kolon memiliki panjang ± 1 meter dan terdiri atas kolon 

ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum 

tenue (usus halus) dan intestinum crassum (usus besar) terdapat sekum (usus 

buntu). Dalam usus besar tonjolan kecil yang disebut appendiks (umbai 

cacing) yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. 

Selama berada di usus besar, zat yang tidak berguna didorong ke belakang 

oleh gerak peristaltik, sedangkan garam dan air diserap kembali oleh usus 

besar. Dengan bantuan Escherichia Coli, dilakukan pembusukan terhadap zat 

sisa selama 1-4 hari. Setelah itu, zat sisa akan didorong menuju rektum yang 

menampungnya dan dikeluarkan melalui anus (hlm.3-37). 

Makanan mengalami proses pencernaan mekanis dan kimiawi sejak berada di 

dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa hasil pencernaan. Proses 

pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. 

1. Ingesti : pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 

2. Mastikasi : proses mengunyah makanan oleh gigi. 

3. Deglutisi : proses menelan makanan di kerongkongan. 

4. Digesti : pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana 

dengan bantuan enzim, terdapat di lambung. 

5. Absorpsi : proses penyerapan, terjadi di usus halus. 
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6. Defekasi : pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh 

melalui anus (hlm.40-52). 

Dalam sistem pencernaan (Gislason, 2011, hlm.37-46) dapat terjadi gangguan 

baik dikarenakan faktor dari luar tubuh maupun kelainan yang terjadi akibat 

malfungsi organ, antara lain 

1. Diare merupakan gangguan sistem pencernaan akibat feses yang keluar dalam 

bentuk encer dan terjadi karena adanya iritasi pada selaput lendir dinding 

kolon oleh bakteri disentri atau diet yang salah. 

2. Sembelit disebabkan oleh keterlambatan defekasi. Keterlambatan defekasi ini 

akibat absorpsi atau penyerapan air pada feses di usus besar berlebihan. Hal 

ini menyebabkan feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. 

3. Gastritis merupakan gangguan sistem pencernaan akibat lapisan mukosa 

lambung mengalami peradangan atau iritasi. 

4. Apendiksitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh 

peradangan pada umbai cacing (appendiks). Peradangan ini ditandai dengan 

adanya nanah dan pembengkakan pada umbai cacing.  
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