
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



52 
 

BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Sosialisasi Melalui Media Interaktif 

Penelitian yang dilakukan penulis perancangan sosialisasi tentang pencernaan 

manusia melalui media interaktif. Target sosialisasi adalah anak-anak perempuan 

maupun laki-laki berusia 6 hingga 9 tahun yang berdomisili dan berbahasa 

indonesia yang telah mulai berkegiatan di luar rumah dan sering jajan. Dari 

penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, banyak kasus sakit perut pada anak 

yang disebabkan oleh jajan sembarangan maupun kebiasaan yang kurang sehat, 

sehingga perlu bagi mereka untuk mengetahui proses dan akibat yang terjadi 

dalam tubuh. Selain itu, pengajaran mengenai sistem pencernaan pada anak-anak 

Indonesia banyak dilakukan melalui buku teks dengan dominasi teks dan sedikit 

ilustrasi. Penyampaian informasi melalui buku teks umumnya dianggap 

membosankan dan sulit diingat oleh anak-anak yang hanya membuka buku teks 

saat waktu belajar saja. 

Untuk menyampaikan informasi tersebut diperlukan media yang dapat 

menyampaikan konsep abstrak mengenai kondisi di dalam tubuh manusia secara 

jelas, sehingga penulis memilih media utama berupa media interaktif/edutainment 

apps pada mobile dengan media promosi seperti x-banner, sosial media, dan lain-

lain. Pemilihan media interaktif didasari oleh kesukaan anak-anak bermain dan 

tertarik terhadap teknologi sehingga penyampaian informasi tidak terkesan 

mengajar. Selain itu, media interaktif memiliki kelebihan seperti memberi 

Perancangan Sosialisasi..., Cyntia, FSD UMN, 2015



53 
 

kesempatan bagi anak untuk mengambil keputusan, bersifat mandiri, serta 

mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik. 

Edutainment apps yang penulis temui umumnya hanya menyampaikan 

informasi dasar, serta terdapat beberapa edutainment yang belum dirancang secara 

optimal. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa kesulitan dalam 

menggunakan edutainment lainnya, seperti gangguan pada audio, tidak ada 

challange atau pemberian reward, dll. Oleh sebab itu, dengan adanya apps ini 

diharapkan anak-anak tertarik belajar mengenai pencernaan sehingga mereka tahu 

dan mengerti akan hal yang terjadi di dalam tubuh mereka.  

Edutainment ini dirancang dengan sub konten tentang permainan 

pencernaan secara normal, efek stimulus yang kurang sehat, dan fakta unik 

tentang organ pencernaan. Rancangan dalam media ini akan menerapkan prinsip 

interaktivitas dan desain komunikasi visual yang menjadi preferensi anak-anak, 

serta menyajikan nilai informasi yang disesuaikan dengan kondisi kognitif dan 

psikologis anak berusia 6 hingga 9 tahun. Data mengenai pencernaan dan 

preferensi visual anak akan penulis olah terlebih dahulu hingga menghasilkan 

konsep dan dikembangkan melalui sketsa.   

3.2. Kondisi Psikologis Dan Kognitif Anak 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terhadap psikolog anak, 

keluara, dan pendidikan Adib Setiawan pada Jumat, 27 Februari 2015 di Bintaro. 

Beliau menyatakan  penyampaian informasi kepada anak-anak zaman sekarang 

dapat dilakukan melalui gadget dengan permainan agar mereka tertarik dan lebih 
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mudah mengerti informasi. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan zaman 

di mana anak-anak sudah banyak yang sering dan pandai mengoperasikan alat 

teknologi dan alat-alat tersebut menjadi salah satu kebutuhan. Penyampaian 

informasi abstrak seperti kondisi di dalam tubuh dapat disampaikan melalui 

elemen visual yang disukai oleh 60% anak-anak. Menurut Setiawan, media 

interaktif dapat digunakan dalam menyampaikan informasi bagi anak sejak usia 3 

tahun hingga 12 tahun dikarenakan kesukaan manusia terhadap elemen visual dan 

objek bergerak. Secara motorik, anak berusia di atas lima tahun akan lebih fasih 

dalam mengoperasikan alat teknologi dikarenakan perkembangan tubuh mereka 

yang mulai matang. Menurut Setiawan, anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun 

menyukai visual yang berwarna-warni dengan tokoh fantasi hingga tokoh yang 

memiliki bentuk fisik aneh. Anak-anak dalam usia tersebut akan suka diberi 

pertanyaan kuis dengan pemberian reward berupa ucapan, suara, maupun 

pemberian hadiah/objek.  

3.3. Preferensi Visual Anak 

Penulis melakukan survei kepada anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun dan orang 

tua yang memiliki anak-anak berusia tersebut. Kuesioner dibagikan secara online 

bagi orang tua yang mempunyai anak berusia 6 hingga 9 tahun dan melalui print 

out bagi anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun di SD Ehipassiko. Kedua kuesioner 

dibagikan untuk mengetahui tentang penyakit pencernaan pada anak, kegiatan 

jajan yang diketahui oleh orang tua, dan tren preferensi visual yang disukai anak-

anak.  
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Pada 31 Maret 2015, penulis melakukan survei melalui kuesioner kepada 

75 orang siswa SD Ehipassiko berusia 6 hingga 9 tahun dengan jenis kelamin 

perempuan dan laki-laki untuk mengetahui visual permainan atau film yang 

mereka sukai serta karakter favorit yang digemari. Berdasarkan hasil survei 

tersebut, diketahui beberapa film yang paling sering disebut sebagai film atau 

game favorit, antara lain Boboiboy, Frozen, Upin dan Ipin, Doraemon, Naruto, 

Spongebob, Clash of Clans, dan Princess Barbie. Karakter utama permainan dan 

film tersebut juga menjadi kesukaan anak-anak. 

1. Boboiboy, Upin & Ipin, dan Frozen 

 

Gambar 3.1. Boboiboy, Upin & Ipin, Elsa, dan Anna 

(http://google.co.id) 

Sebanyak 16 dari 75 orang anak memilih film Boboiboy, 19 orang memilih 

film Upin & Ipin, dan 19 orang memilih film Frozen. Ketiga film ini 

memiliki kemiripan secara visual berupa tampilan 3 dimensi yang bervolume. 

Boboiboy dan Upin & Ipin merupakan film yang berasal dari Asia sehingga 
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karakter memiliki kesinambungan dengan anak-anak Indonesia, sedangkan 

film Frozen berasal dari Amerika Serikat dengan karakter putri kerajaan dari 

dunia fantasi.  

a. karakter dan setting Boboiboy 

 

Gambar 3.2. Boboiboy dan Teman-Teman 

(http://ms.boboiboy.wikia.com) 

Boboiboy merupakan anak Malaysia yang berkulit sawo matang dengan 

kekuatan supernatural membelah diri menjadi tiga dan memanipulasi 

elemen seperti tanah, angin, dan petir. Karakter ini mempunyai sifat 

cerdas, tangkas, sedikit nakal, pemberani, dan bertanggung jawab. 

Ilustrasi visual secara keseluruhan menggunakan jenis 3 dimensi yang 

terlihat lebih nyata dengan proporsi tubuh 1:2. 

b. karakter dan setting Upin & Ipin 
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Gambar 3.3. Upin, Ipin, dan Ayam 

(http://nazri.flavert.com) 

Upin dan Ipin merupakan anak kembar yatim piatu dari desa di Malaysia. 

Keduanya memiliki sifat nakal, baik, penyayang keluarga, senang 

berpetualang, mempunyai rasa penasaran tinggi, dan senang menolong 

orang lain. Tokoh keduanya dibedakan dengan warna baju dan inisial, 

serta Upin memiliki rambut, sedangkan Ipin tidak. Proporsi tubuh 

karakter anak-anak pada film ini adalah 1:3 dengan ilustrasi 3 dimensi 

baik pada karakter maupun setting. 

c. karakter dan setting Frozen 

 

Gambar 3.4. Tokoh Elsa Frozen dan Setting Istana Kaca 

(http://nazri.flavert.com) 
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Frozen merupakan film bertema kerajaan fantasi dengan karakter utama 

putri Elsa dan Anna. Elsa memiliki kemampuan untuk menciptakan dan 

memanipulasi salju maupun es, sedangkan Anna yang merupakan adik 

Elsa merupakan putri biasa. Elsa mempunyai sifat teguh, keras kepala, 

pemberani, dan penyayang. Karakter Anna mempunyai sifat teguh, 

berjiwa bebas, agak nakal, pemberani, penyayang, dan mudah 

terpengaruh. Karakter ini diilustrasikan dengan 3 dimensi dengan 

proporsi tubuh 1:8. Warna utama dalam film ini adalah warna analogus 

biru, ungu, dan putih. Untuk menunjukkan status sosial putri, kedua 

karakter mengenakan gaun kerajaan dan mahkota dengan setting di 

istana. Warna pakaian Elsa adalah biru yang memberikan kesan dingin, 

sedangkan Anna mengenakan gaun bertudung magenta. 

2. Doraemon dan Naruto 

  

Gambar 3.5. Karakter Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant 

(http://www.google.co.id) 
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Sebanyak 26 dari 75 orang anak memilih film Doraemon dan 14 dari 75 

memilih film Naruto sebagai salah satu dari lima film favorit mereka. 

Doraemon dan Naruto merupakan kartun yang berasal dari Jepang oleh 

Fujiko Fujio dan Masashi Kishimoto.  

a. karakter dan setting Doraemon 

Karakter utama film Doraemon adalah Doraemon, Nobita, Shizuka, 

Suneo, dan Giant. Doraemon merupakan tokoh robot kucing gagal yang 

memiliki sifat baik, lembut hati, cerdik, banyak akal, suka menolong, 

penyayang, takut terhadap tikus. Tokoh Doraemon menyukai makanan 

dorayaki dan memiliki kantong ajaib yang mengeluarkan berbagai 

macam alat dari masa depan untuk membantu Nobita dan teman-

temannya. 

 

Gambar 3.6. Karakter Doraemon 

(http://www.japantimes.co.jp) 
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Visual doraemon diilustrasikan dengan proporsi 1:2. Kepala doraemon 

digambarkan memiliki bola mata hitam yang lebih kecil dibandingkan 

bagian putih mata. Hidungnya berwarna merah dengan tiga pasang kumis 

kucing. Terdapat lonceng berwarna kuning yang digantungkan pada tali 

merah di leher doraemon. Tubuh doraemon berwarna biru dengan bagian 

perut, ¾ wajah, tangan, dan kaki berwarna putih. Ciri khas pada 

doraemon terletak pada outline berwarna hitam dengan shading gelap 

pada beberapa bagian seperti bawah hidung, antara kaki, dan bagian 

bawah lengan. Selain bagian-bagian tersebut, warna bersifat flat.  

 

Gambar 3.7. Karakter Nobita 

(http://static.giantbomb.com) 

Tokoh Nobita merupakan anak SD yang senang bermain, sering di bully, 

selalu gagal mendapatkan nilai bagus di sekolah, pemalas, terkadang 

nakal, dan menyukai teman sekolahnya Shizuka. Nobita adalah tuan dari 

Doraemon yang sering memanfaatkan teknologi dari kantong ajaib. 

Proporsi anak-anak di film ini diilustrasikan dengan proporsi 1:3 dengan 

Perancangan Sosialisasi..., Cyntia, FSD UMN, 2015



61 
 

gaya semi realis. Mata anak laki-laki seperti Nobita dan Suneo lebih kecil 

dibandingkan bagian putih mata, sedangkan mata anak perempuan seperti 

Shizuka bagian bola mata lebih besar. Karakter Nobita memakai 

kacamata dan mengenakan baju berkerah lengan panjang berwarna 

merah-putih dengan celana pendek biru yang dipadukan dengan sepatu 

biru dan kaos kaki putih seperti pada anak-anak pada umumnya. Karakter 

juga diilustrasikan dengan outline berwarna hitam. 

 

Gambar 3.8. Doraemon dan Nobita dalam Setting Kamar 

(http://forum.indowebster.com) 

Ilustrasi setting pada Doraemon menggunakan kombinasi pewarnaan 

highlight dan shading dengan gradasi. Contoh highlight dan shading 

dapat dilihat pada kursi dan pada papan berwarna tosca, sedangkan 

gradasi warna terdapat pada dinding, pintu, dan lantai. Beberapa objek 

diilustrasikan dengan outline berwarna hitam dengan bagian tertentu 

dengan warna outline lebih terang seperti pada aksen cokelat muda pada 
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pintu. Warna latar seperti dinding dan lantai menggunakan warna 

analogus sesuai dengan warna tokoh yakni biru  dan oranye. 

b. karakter dan setting Naruto 

 

 

Gambar 3.9. Sakura, Naruto, dan Sasuke 

(http://google.co.id) 

Naruto merupakan film animasi Jepang yang menceritakan kisah 

persahabatan dan perjuangan seorang ninja yatim piatu bernama Naruto 

yang menyimpan monster berekor sembilan dalam tubuhnya. Ilustrasi 

pada karakter dan setting Naruto memiliki kesamaan pada Doraemon. 

Perbedaannya terletak pada gaya yang lebih realis terlihat pada wajah, 

pewarnaan dengan highlight dan shading lebih detail, dan proporsi tubuh 

karakter yang menggunakan perbandingan 1:6 pada karakter perempuan 

dan 1:7 pada karakter laki-laki. Berdasarkan hasil survei, ketiga karakter 
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tersebut merupakan karakter yang paling sering disebut sebagai kesukaan 

anak-anak. Naruto memiliki sifat keras kepala, bertanggung jawab, 

pekerja keras, banyak akal, dan mengutamakan persahabatan. Sasuke 

memiliki sifat keras kepala, gampang emosi, mudah terpengaruh, cerdas, 

dingin, dan penyayang keluarga. Sakura memiliki sifat baik, lembut, 

gampang emosi, obsesif, dan pekerja keras. Sifat karakter dituangkan 

dalam cerita dan warna pada pakaian, seperti warna merah dan pink yang 

memberi kesan feminim, warna oranye yang berkesan semangat, dan 

warna ungu yang berkesan misterius. 

3. Spongebob Squarepants 

 

Gambar 3.10. Spongebob dan Teman-Teman 

(http://google.co.id) 

Sebanyak 16 dari 75 orang anak memilih film Spongebob Squarepants 

sebagai salah satu film kesukaan mereka. Film ini mengadaptasikan 

kehidupan hewan-hewan di kota bawah laut Bikini Bottom sehingga 

karakternya terdiri atas hewan laut yang diilustrasikan sebagai makhluk 
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hidup. Karakter Spongebob, Patrick, Sandy, Mr. Krab, dan Gary memiliki 

proporsi 1:2 secara umum dan 1:3 pada karakter yang lebih tinggi seperti 

Squidward. Karakter spongebob memiliki kepribadian ceria, positif, pekerja 

keras, polos, tulus, baik, dan lucu. Warna tubuh setiap karakter disesuaikan 

dengan warna asli hewan yang menjadi inspirasi karakter. 

4. Clash of Clans 

 

Gambar 3.11. Clash of Clans 

(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net) 

Berdasarkan survei, 19 dari 75 orang anak memilih game Clash of Clans 

sebagai salah satu game kesukaan mereka. Game ini dikembangkan oleh 

Supercell pada 2012 dengan platform iOS dan Android. Permainan terdiri 

atas beberapa pemain yang terhubung melalui jaringan internet dan berperan 

untuk membangun komunitas dan melatih pasukan. Setelah itu, kelompok 

pemain tertentu dapat menyerang pemain lainnya untuk mendapatkan emas 

dan obat-obatan. Tokoh yang populer disukai anak-anak antara lain seperti 

Pekka, wizard, dragon, barbarian, dan goblin. Proporsi tubuh karakter berupa 

1:3 dengan setting komposisi warna cerah. 
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Tabel 3.1. Tabel Perbandingan Visual Favorit Anak 

Tabel perbandingan film dan game favorit anak-anak usia 6 hingga 9 tahun 

Kategori Boboiboy Upin Ipin Frozen Doraemon Naruto Spongebo
b 

Clash of 
clans 

Develope
r 

Animonsta 
Studio 

Les' 
Copaque 
Production 

Walt 
Disney 
Pictures 

Tokyo 
Movie 
Shinsa 

Studio 
Pierrot 

United 
Plankton 
Pictures & 
Nickelode
on 

Supercell 

Tema Fantasi Keseharian Fantasi Futuristik Klasik 
jepang 

Fantasi Barbarian, 
fantasi 

Setting Kehidupan 
sehari-hari 

Kehidupan 
sehari-hari 

Kerajaa
n 
fantasi 

Kehidupan 
sehari-hari 

Desa 
ninja 

Bawah 
laut 

Kehidupan 
sehari-hari 
zaman 
dahulu 

Jenis 
karakter 
utama 

Anak-anak Anak-anak Putri Robot dan 
anak-anak 

Ninja 
remaja 

Hewan Barbarian, 
makhluk 
fantasi 

Proporsi 
karakter 

 1:3 1:2   1:7 1:2 dan 1:3  1:6  1:2 dan 
1:3  

 1:2 dan 
1:3 

Gaya 
visual 

3D 3D 3D 2D 2D 2D 3D 

Shading ada ada ada ada ada ada ada 
Highlight ada, detail ada, detail ada, 

detail 
ada, tidak 
detail 

ada, 
tidak 
detail 

ada, detail ada 

 

Berdasarkan kuesioner pendahuluan tersebut, pada 10 April 2015, penulis 

membagikan kuesioner preferensi visual yang penulis rancang kepada 78 anak-

anak berusia 6 hingga 9 tahun di SD Ehipassiko. Pertanyaan terhadap rancangan 

visual didasari oleh hasil survei pertama mengenai film dan game favorit anak-

anak.  

Berdasarkan survei, mayoritas anak-anak menyukai warna yang lebih 

cerah dibandingkan warna yang lebih gelap/dull. Melalui kuesioner, diketahui 
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jenis ilustrasi yang disukai anak-anak memiliki shading dan highlight yang 

menyerupai gaya 3 dimensi.  

Typeface dekoratif yang disukai 49 anak merupakan font Olivier yang 

menyerupai tulisan tegak bersambung, 15 anak menyukai font Bubblegum yang 

menggembung, dan 14 anak menyukai font Cartoonist. Jenis typeface dekoratif 

penulis pilih sebagai judul berdasarkan analisa referensi edutainment apps, film, 

dan game yang memiliki judul dengan typeface jenis dekoratif atau script. Jenis 

typeface yang disukai 30 anak adalah font Juice yang memiliki struktur 

condenscend, akan tetapi dengan pertimbangan readability yang rendah, penulis 

memilih font Dosis yang memiliki struktur berupa typeface sans serif dan bersifat 

condenscend seperti font Juice. 

Tabel 3.2. Tabel Hasil Kuesioner Preferensi Visual Anak 

Tabel preferensi visual anak-anak usia 6 hingga 9 tahun 
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3.4. Minat Orang Tua Anak Terhadap Media Interaktif 

Anak-anak perlu mengetahui mengenai sistem pencernaan mereka yang dekat 

dengan aktivitas sehari-hari seperti makan dan jajan. Organ pencernaan manusia 

secara umum terdiri atas mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, 

kandung kemih, dan anus. Terdapat berbagai macam penyakit perut pada anak 

seperti sakit gigi, sariawan, radang tenggorokan, mual dan muntah, radang 

lambung, maag, diare, batu empedu, usus buntu, infeksi pada usus, infeksi 

kandung kemih, konstipasi, dan lain-lain. Dalam menyajikan informasi tersebut, 

diperlukan informasi mengenai minat orang tua untuk mendukung penggunaan 

media interaktif dalam edukasi. 

1. wawancara 

Penulis melakukan wawancara pada dokter Johannes Ridwan di rumah sakit 

Bethsaida Gading Serpong pada Sabtu, 28 Februari 2015 dan dosen 

Universitas Surya, Valentine Kheng pada 26 Februari 2015 mengenai 

penyakit pencernaan. Ridwan menyatakan bahwa penyakit pencernaan yang 

sering terjadi pada anak-anak adalah sakit perut yang disebabkan oleh food 

poisoning dan makanan yang kotor. Banyak pasien Ridwan yang mengalami 

infeksi pada kandung kemih diakibatkan oleh kebiasaan menahan buang air 

kecil, mual dan muntah yang disebabkan oleh makan makanan yang kotor, 

dan lain-lain. Menurut keduanya, anak-anak perlu diperkenalkan mengenai 

kondisi tubuh mereka seperti proses hingga penyakit yang dapat mereka 

derita agar mereka tahu bagaimana merawat tubuh dan menghindari penyakit. 
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2. kuesioner 

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan survei melalui 

kuesioner pada media online. Survei dilakukan oleh penulis terhadap 51 

orang tua yang memiliki anak berusia 6 hingga 9 tahun sejak 30 Maret 2015 

hingga 12 April 2015. Sebanyak 49 dari 51 responden menyatakan bahwa 

anak mereka pernah sakit. 

 

Gambar 3.12. Jawaban Pertanyaan Ke Dua Survei  Pada Orang Tua  

 

Anak-anak responden secara berurutan dari yang paling banyak dialami, 

paling sering mengalami sakit radang tenggorokan, mual dan muntah, 

diare, sakit gigi, dan keracunan makanan. Kasus sakit pencernaan lainnya 

yang jarang terjadi seperti infeksi kandung kemih dan infeksi saluran 

pencernaan. Selain itu terdapat kasus penyakit lain yang sering dialami 

anak-anak mereka seperti tipus, batuk, flu, dan demam berdarah. 

Sebanyak 15 responden yang menjawab tidak mengetahui penyebab sakit 

pada anaknya. 36 responden lainnya menyatakan penyakit pencernaan 
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pada anaknya paling banyak secara berurutan disebabkan oleh jajan atau 

makan makanan sembarangan seperti gorengan, permen, es, fast food, 

dll, kuman atau bakteri, panas dalam, kelelahan, jarang menggosok gigi, 

dan perubahan iklim / musim pancaroba. Kegiatan jajan anak-anak juga 

penulis tanyakan, dengan 25 orang responden memberikan cukup 

kesempatan, 16 responden menyatakan sering, 6 responden selalu 

memperbolehkan anaknya jajan, dan 4 responden tidak pernah memberi 

anaknya jajan. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan anak-

anak sering melakukan jajan. Diketahui pula anak-anak responden sering 

membeli snack seperti gorengan/chiki/kerupuk/biskuit, es, roti, permen, 

siomay, nasi, bakso, mie goreng,  dan minuman botolan. Selain itu, 48 

orang responden menyatakan bahwa mereka tertarik untuk memberikan 

anaknya bermain edutainment apps, sedangkan terdapat 2 responden 

yang tidak tertarik. 

3.5. Studi Referensi 

Berdasarkan pencarian penulis, ditemui beberapa edutainment apps mengenai 

tubuh manusia. Penulis telah melakukan analisa terhadap tiga edutainment apps 

yang telah dikembangkan oleh developer dan dijual melalui itunes dan google 

store, yakni Listen to my body, Science Heroes – Digestive System, dan The 

Human Body. Ketiga aplikasi ini merupakan edutainment apps bagi anak-anak 

untuk mempelajari hal yang terjadi dalam tubuh dengan cara yang menyenangkan. 

1. Listen to my body 
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Gambar 3.13. Halaman Muka Listen to My Body 

(https://itunes.apple.com) 

a. gambaran umum 

Apps Listen to my body  bertema kegiatan sehari-hari di lingkungan 

rumah. Apps ini memiliki konten story yang dapat dibaca sendiri maupun 

dibaca oleh sistem audio, dan permainan yang terdiri atas word search, 

puzzle, dan memory game. Pada halaman setelah autoplay, terdapat 

pilihan story, permainan, dan setting. Bahasa yang disediakan adalah 

bahasa inggris, hindi, dan tamil. 

Pada story yang dibacakan, terdiri atas 18 halaman cerita berlatar warna 

putih dengan teks sans serif dan ilustrasi kegiatan karakter, 1 halaman 

permainan dengan 3 jenis pilihan. Suara latar dan suara kejadian yang 

dihasilkan tidak terdengar jelas dan lebih kencang dibandingkan suara 

karakter saat berbicara dan user hanya mengamati cerita saja. Karakter 

anak perempuan india ditemani oleh laba-laba temannya melakukan 
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percobaan untuk mengetahui tentang perubahan pada tubuh, seperti detak 

jantung saat berdiam dan setelah melompat-lompat. Story yang dibaca 

sendiri oleh user terdiri atas gerakan slide yang menghasilkan flipping 

page pada monitor. Pada kedua jenis story, tulisan akan di block dengan 

warna oranye secara berurutan saat user mulai membaca. Jenis 

permainan yang disediakan secara umum tidak memiliki suara latar, tidak 

memiliki hint, tidak terdapat sistem nyawa, dan tidak memberikan 

reward setelah permainan selesai. 

b. audio visual story 

 

Gambar 3.14. Karakter Listen to My Body 

(http://www.africanstorybook.org) 

Visual bagian story dimulai dengan halaman putih yang memiliki teks 

dengan typeface berjenis sans serif dan ilustrasi krayon karakter seorang 

anak perempuan India dan seekor laba-laba dengan kombinasi warna 

yang lembut. Karakter anak India diilustrasikan sesuai dengan 

karakteristik masyarakat India, yakni memiliki kulit cokelat dengan 

rambut berwarna hitam. Anak perempuan mengenakan kaos berwarna 
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hijau-kuning, rok berwarna merah-kuning, dan gelang tangan berwarna 

kuning. Sahabat anak perempuan adalah seekor laba-laba berwarna ungu 

muda.  

Audio terdiri atas bunyi degup jantung, bunyi lompatan, dan suara 

karakter anak perempuan. Audio memiliki kelemahan seperti suara latar 

yang lebih besar daripada suara karakter saat berbicara, dan suara 

kejadian seperti denyut jantung yang tumpang tindih dengan suara latar. 

Suara yang dihasilkan terputus setiap kali berganti halaman. 

c. audio visual permainan  

Visual halaman permainan word search terdiri atas ilustrasi vektor 

berupa latar, kolom huruf, dan daftar kata yang harus dicari. Setiap kali 

permainan berlangsung, daftar kata berubah-ubah/random. Pada puzzle, 

latar mengombinasikan ilustrasi vektor, dan ilustrasi krayon pada 

karakter anak perempuan. Permainan ini memberikan reward berupa teks 

ucapan selamat tanpa suara. 

2. Science Heroes – Digestive System 
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Gambar 3.15. Halaman Muka Science Heroes -  Digestive System 

(https://play.google.com) 

a. gambaran umum 

Science Heroes memiliki visual bertemakan ruang abstrak-sains-robot. 

Warna yang digunakan merupakan warna-warna vivid analog seperti 

hijau dan magenta neon yang dikombinasikan dengan warna biru gelap. 

Apps ini diawali dengan tombol play yang diikuti dengan video infografis 

pengetahuan pencernaan manusia yang normal berdurasi selama 3 menit 

33 detik. Setelah itu user dapat memilih untuk bermain. Permainan terdiri 

atas 5 stage. Setiap stage memiliki 3 level yang harus dilalui untuk 

meng-unlock stage berikutnya dan kamus objek. Latar dan robot yang 

digunakan pada setiap stage berbeda-beda. 

Selain itu, terdapat fitur kamus objek, yakni kamus yang menjelaskan 

berbagai objek/zat yang ditangkap/muncul saat permainan. Jenis objek 

yang di unlock akan bertambah seiring dengan banyak stage yang 
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dimainkan. Pilihan lain yang terdapat dalam apps adalah cerita komik 

singkat berjumlah 5 halaman yang menceritakan misi untuk mengalahkan 

karakter bos jahat. 

b. audio visual komik 

  

Gambar 3.16. Karakter Science Heroes -  Digestive System 

 

Komik terdiri atas 5 halaman dengan panel yang berbentuk persegi 

panjang dengan 1 halaman terbagi atas 1 hingga 3 panel. Visual pada 

komik menggunakan ilustrasi vektor dengan shading dan highlight 

dengan filter yang memberikan kesan old.  Terdapat karakter yang 

diperkenalkan melalui komik, seperti kapten, user yang menjadi tentara, 

dan dua karakter antagonis, yakni Evil Queen Ignorantia dan Doktor 

Malitovich.  

Tokoh tentara muda berpakaian seragam berwarna hijau lumut, kapten 

yang berambut cokelat dengan seragam putih dan topi, ratu jahat 

berbentuk abstrak dengan jubah ungu dan mahkota emas, sedangkan 

doktor jahat berpakaian putih seperti kapten dengan sarung tangan hitam 

dan sebelah mata yang ditutupi alat. Proporsi tubuh tokoh kapten dan 
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tentara adalah 1:2. Latar visual komik menggunakan analog warna 

magenta dengan ilustrasi bayangan pegunungan. Konsistensi secara 

visual terdapat pada button next yang berwarna turquois dan bergaris 

pinggir biru gelap. Setelah halaman terakhir, button next membawa user 

pada halaman menu. Audio pada komik berbeda dengan halaman menu 

dan memberikan impresi seru dan penuh intrik. Setiap kali button next 

ditekan terdapat efek suara, akan tetapi tidak memutus suara latar.  

c. audio visual video 

Pada video infografis, visual diawali dengan judul dan perkenalan oleh 

tokoh kapten. Setelah itu, visual yang muncul merupaka bagian infografis 

berupa makanan, organ, dan lain-lain. Objek-objek tersebut diilustrasikan 

dengan vektor, sedangkan pada teks, digunakan jenis typeface script.  

Konsistensi pada video terdapat pada border yang berbentuk layar 

dengan warna biru muda.  

Audio utama pada bagian ini adalah suara penjelasan kapten dan suara 

latar. Selain itu, terdapat efek suara muncul dan hilangnya teks, 

munculnya objek, menghancurkan makanan, mengunyh makanan, cairan 

jatuh, udara dalam air, dan tercebur. 

d. audio visual permainan 
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Gambar 3.17. Halaman Permainan Science Heroes -  Digestive System 

 

Visual permainan terdiri atas pesawat robot yang dapat dikendalikan 

dalam permainan, makanan, bakteri, dan robot jahat. Robot jahat hanya 

muncul pada level ke tiga dalam setiap stage. Setelah memilih stage dari 

halaman menu, user akan dihubungkan pada menu stage yang 

menampilkan 3 level. Apabila telah dimainkan, level berikutnya akan ter-

unlock dengan level yang telah dimainkan ditandai dengan adanya 3 

bintang berwarna kuning. Setelah memilih level, akan muncul video 

tutorial how to play oleh kapten dan dua tombol back atau play. Tombol 

back akan membawa user pada halaman menu utama, sedangkan tombol 

play akan menuju halaman permainan. Halaman permainan memiliki 

konsistensi pada bagian atas/header berurutan dari kiri ke kanan berupa 4 

jantung berwarna merah, tenaga berbentuk bar berwarna biru gradasi dan 

abu-abu, dan jalur yang ditempuh. Saat menang permainan, user 

mendapatkan reward bintang berwarna kuning dengan latar hijau sebagai 
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tanda menyelesaikan permainan. Apabila kalah, akan muncul kapten 

yang memberikan encouragement. 

Audio permainan bersifat upbeat dan memberikan kesan seru. Efek suara 

lainnya berupa suara karakter kapten pada tutorial awal, suara tembakan, 

suara penanya kuis, suara menang, dan suara encouragement kapten saaat 

kalah. Latar suara pada level 1 dan 2 permainan berbeda dengan level 3. 

Pada level 3, latar suara memiliki kesan lebih intens. 

e. audio visual kamus objek 

Halman kamus objek mula-mula terdiri atas satu wadah dengan papan 

hitam. Di atas wadah, terdapat 2 baris gembok yang terdiri atas 5 buah di 

setiap baris. Apabila terdapat objek yang telah ter-unlock, ilustrasi 

gembok akan hilang dan digantikan dengan ilustrasi objek dan tanda 

centang berwarna hijau. Halaman kamus objek menggunakan suara latar 

yang sama dengan halaman menu utama. 

3. The Human Body 
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Gambar 3.18. Halaman-Halaman The Human Body by Tinybop 

(https://itunes.apple.com) 

a. gambaran umum 

The Human Body memiliki tema tubuh anak-anak dengan warna terang. 

Apps ini menjelaskan bagian-bagian tubuh dan apa yang terjadi pada 

aktivitas sehari-hari. Pada halaman awal, user harus memilih tokoh 

berupa siluet perempuan atau laki-laki. Setelah itu, akan muncul siluet 

tubuh secara utuh. Pada sisi kiri, terdapat bar berwarna-warni yang 

menurun ke bawah yang apabila di-drag ke kanan akan memunculkan 

settings berupa bahasa, munculnya teks/tidak, tingkat kerumitan visual 

yang ditampilkan. Settings visual berupa siluet saja, tulang, syaraf, atau 

menampilkan sistem organ tertentu hingga yang paling lengkap. Sisi 

kanan terdiri atas objek berupa makanan atau alat yang menjadi stimulus 

bagi tubuh pada sisi tengah. Pada sisi tengah, terdapat siluet tubuh yang 

berubah sesuai dengan pilihan pada settings dan sisi kanan. Berdasarkan 

stimulus yang diberikan, akan terjadi efek visual yang bergerak dan efek 

audio disertai munculnya wajah senang atau sedih.   

b. audio visual 

Pada settings, terdapat berbagai pilihan tampilan berupa ikon siluet 

kepala hingga dada manusia dengan bagian dalam tubuh berisi siluet 

organ sistem tertentu yang berwarna lebih gelap (analogus). Pada pilihan 

sistem pencernaan, terdapat pilihan spesifik dari sistem tersebut seperti 
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mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Apabila di klik, maka user 

akan dibawa menuju halaman baru dengan ilustrasi tertentu sesuai topik. 

Ilustrasi siluet berwarna hitam dengan segitiga tidak beraturan berwarna 

analogus.  

 

Gambar 3.19. Halaman Mouth pada The Human Body by Tinybop 

(http://www.wired.com) 

Pada setiap halaman baik umum maupun spesifik, pada sisi kanan 

terdapat objek stimulus berupa makanan maupun benda lain. Interaksi 

terjadi saat user men-drag stimulus menuju objek. Ilustrasi vektor yang 

digunakan menggabungkan antara ilustrasi flat maupun dengan shadow 

dan highlight. Tema warna yang digunakan menggunakan warna primer, 

sekunder, dan tersier yang terang. 

Berdasarkan analisa ketiga edutainment apps tersebut, penulis membuat 

tabel perbandingan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Tabel Perbandingan Referensi Edutainment Apps 

Tabel perbandingan edutainment apps Listen to my body, Science Heroes, dan The 

Human Body 

Kategori Listen to my body Science Heroes The Human Body 

Developer Mangosense pvt. 
Ltd. 

Yogome, inc. Tinybop inc. 

Tema latar Lingkungan rumah Sains/robot Tubuh anak-anak 
Media yang 
digunakan 

Smartphone/tablet 
berplatform iOS 

Smartphone/tablet 
berplatform iOS 
dan android 

Smartphone/tablet 
berplatform iOS 

Konten materi Cerita, permainan 
puzzle, word search, 
dan memory game 

Cerita, permainan, 
kamus objek, video 
pengetahuan 

Permainan 

Pola interaksi Cerita dan 
permainan terpisah 
menjadi dua sub. 
Permainan terdiri 
atas satu stage tanpa 
level 

Dimulai dengan 
video pengetahuan, 
permainan terdiri 
atas 3 level per 
stage. Terdapat 5 
stage. Objek dalam 
kamus dapat di 
unlock secara 
bertahap setelah 
menyelesaikan tiap 
stage 

Dimulai dengan 
pemilihan tubuh 
perempuan atau laki-
laki, kemudian 
muncul siluet tubuh. 
Pada bar kiri, dipilih 
kompleksitas atau 
sistem yang 
diinginkan, 
kemudian 
memberikan stimulus 
dari sisi kanan 

Efek audio visual 
tombol 

Tidak ada Ada. Tombol 
membesar dan 
mengecil atau 
hanya 
menghasilkan audio 

Ada. Tombol 
membesar saat di 
drag 

Cerita Ada, bergaya buku 
ilustrasi. 
Menggunakan 
transisi halaman saja 

Ada, bergaya 
komik. 
Menggunakan 
transisi halaman 
saja 

Tidak ada 

Jenis permainan 3 1 1 
How to play Tidak ada Ada, saat opening 

game berupa audio 
visual 

Tidak ada 

Level Tidak ada Ada, 3 level per 
stage 

Tidak ada 

Nyawa Tidak ada Ada, maksimum 4 
life  

Tidak ada 
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Efek audio visual 
saat berhasil 

Pop up teks ucapan 
selamat berwarna 
putih tanpa suara 

Pop up bintang dan 
suara  terompet. 
Pada kuis, pop up 
tanda centang dan 
suara 
"EXCELLENT!"  

Tidak ada 

Efek audio visual 
saat gagal 

Tidak ada Karakter kapten 
menjelaskan dan 
memberikan 
semangat. Pada 
kuis, diberikan 
penjelasan jawaban 
yang benar 

Tidak ada 

Reward Ucapan selamat Bintang  Tidak ada 
Gaya visual 2d dengan sedikit 

shading pada 
ilustrasi krayon, dan 
flat tanpa shading 
pada ilustrasi vektor 

Kombinasi vektor 
flat dan vektor 
dengan shading dan 
highlight 

Kombinasi vektor 
flat dan vektor 
dengan shading dan 
highlight 

Tema grafis Rumah Ruangan abstrak 
dalam tubuh 

Tubuh anak-anak dan 
objek sehari-hari 

Layout Tidak konsisten, 
tetapi ukuran 
ilustrasi lebih besar 
dan memakan ruang 
lebih banyak 
daripada teks 

Konsisten sesuai 
stage. Nyawa, 
tenaga, dan jalur 
permainan selalu di 
atas 

Konsisten, dibagi 
menjadi 3 kolom 

Warna Lembut dan feminim Vivid Primer, sekunder, 
dan tersier, bersifat 
terang 

Audio latar Downbeat, lucu. 
Saat berpindah 
halaman tidak 
mengulang, tetapi 
putus dan berlanjut 
kembali.  

Upbeat, seru. Lagu 
berulang pada 
setiap level berbeda 

Tidak ada 

Audio kejadian Suara karakter kecil 
dan tidak jelas 
dibandingkan suara 
efek dan suara latar 

Suara tembakan 
saat permainan, 
suara kapten saat 
berbicara 

Terdapat efek suara 
tertentu sesuai 
dengan stimulus 
yang diberikan pada 
tubuh dan efek 
senang atau sedih 
pada hasil stimulus 
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Melalui perbandingan ketiga edutainment apps tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa tampilan visual suatu apps harus memiliki konsistensi agar 

tidak membingungkan user dan interaktivitas yang terjadi dapat berupa klik, drag, 

dan menggosok. Selain itu, harus diperhatikan penggunaan ikon tertentu yang 

selalu bersifat universal sekaligus membingungkan bagi user seperti tombol next 

dan play. Dalam apps yang memiliki konten story, hasilnya akan lebih optimal 

apabila memiliki ilustrasi pada latar. Warna pada monitor juga harus diperhatikan 

agar menjaga kesederhanaan agar tidak menyakitkan mata user, tetapi tidak 

memberikan kesan membosankan. Teks dalam monitor seharusnya tidak 

berukuran kecil dan tidak banyak, sehingga pada teks berjumlah banyak 

sebaiknya tidak digunakan jenis typeface script/dekoratif. Jenis typeface tersebut 

cocok diaplikasikan dalam ukuran besar dan memberikan kesan fleksibel, anak-

anak, dan menyenangkan. 

Audio berupa suara latar sangat penting dalam membangun suasana yang 

diharapkan dengan volume yang lebih kecil dibandingkan volume suara karakter 

agar jelas terdengar. Suara latar tidak harus mengulang dari awal saat berpindah 

halmaan, melainkan dapat berlanjut saja setelah efek suara tombol. Selain itu efek 

suara tertentu pada objek membuat suatu aktivitas lebih menarik dan 

menyenangkan. 

3.6. Mind Mapping 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan penelitian melalui wawancara, studi 

pustaka, dan survei menggunakan kuesioner, penulis perlu melakukan pemetaan 

data/mind mapping sebagai dasar dalam melakukan perancangan. Konten mind 
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mapping terdiri atas hasil analisa mengenai edutainment apps yang ada, kegiatan 

makan anak-anak, proses pencernaan dan penyakit yang dialami anak-anak, dan 

preferensi visual yang disukai oleh anak-anak. 

 

Gambar 3.20. Mind Mapping Data 

 

Berdasarkan hasil mind mapping, aplikasi yang akan di buat bagi anak-anak 

berusia 6 hingga 9 tahun memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, sehingga 

penulis menyimpulkan SWOT/Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat 

edutainment apps yang akan dirancang.  
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Tabel 3.4. Tabel SWOT 

Tabel SWOT terhadap edutainment apps 

Strength Weakness 

− Akses informasi dapat dilakukan 
kapan saja dan di mana saja  

− Informasi yang banyak terangkum 
dalam satu aplikasi 

− Tampilan informasi melalui visual 
dan audio yang mempermudah anak-
anak mengerti objek dan proses yang 
bersifat abstrak 

− Interaktif sehingga komunikasi 
bersifat dua arah (input&output) 

− Berisi informasi dalam bentuk 
permainan 

− Harus diakses melalui media tertentu 
− Hanya terdapat pada media 

berplatform android 
− Informasi yang disampaikan tidak 

mendetail 

Opportunity Threats 

− Banyak orang tua yang tertarik 
memberi anaknya bermain 
edutainment apps 

− Pengguna edutainment apps cukup 
banyak  

 

− Banyak edutainment apps developer 
lainnya 

 

 

Keuntungan penyampaian sosialisasi melalui apps adalah banyaknya informasi 

mengenai pencernaan yang bersifat abstrak dan banyak dapat dirangkum dalam 

satu media, apps dalam smartphone dapat diakses kapan saja dan di mana saja, 

penyampaian informasi bersifat komunikatif dan menarik melalui permainan dan 

tampilan audio visual. Selain keuntungan, terdapat kelemahan apps ini berupa 

penggunaan media tertentu terutama dengan platform android, serta informasi 

yang disampaikan memiliki keterbatasan tidak mendetail agar sesuai dengan 

kemampuan kognitif anak berusia 6 hingga 9 tahun. Apps ini memiliki 

kesempatan untuk dipasarkan karena sebanyak 48 dari 51 responden kuesioner 
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menyatakan mereka tertarik untuk memberikan anaknya bermain aplikasi edukatif 

dan penggunaan aplikasi edukatif cukup populer pada orang tua yang mempunyai 

anak. Pemasaran apps ini akan dihadapkan dengan apps oleh developer lainnya. 

Berdasarkan mindmapping dan analisa SWOT, tampilan yang menarik dan 

penjelasan yang baik dan benar mengenai informasi merupakan aspek penting 

agar banyak user yang tertarik untuk menggunakan apps ini dan user tidak 

mendapatkan informasi yang salah.  
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