
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. 



11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Media Interaktif 2.1.

O’neill (2008) mengungkapkan bahwa aspek penting dari media interaktif adalah 

penyatuan dari berbagai bentuk media yang terjadi melalui praktek-praktek 

multimedia dimana unsur seni dan teknologi komputer ada di dalamnya (hlm. 20). 

Salah satu hal yang berkaitan dalam perancangan media interaktif adalah sistem 

dari interaktif media yang akan dibuat. Benyon (2005) menambahkan sejatinya 

sistem media interaktif erat kaitannya dengan user serta produk yang mereka 

gunakan dalam keseharian (hlm. 5). Karena pada akhirnya tujuan utama yang 

ingin dicapai dari sebuah media interaktif adalah dapat berguna secara optimal 

bagi user, bukan hanya itu tetapi juga diharapkan mampu diakses dengan mudah 

dan menarik dari segala aspek (hlm. 1). Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media interaktif merupakan praktek multimedia yang 

memampukan manusia untuk berinteraksi dengan komputer.  

Di dalam sebuah media interaktif terdapat sebuah sistem interaktif, dimana 

sistem interaktif adalah yang selama ini memungkinkan media interaktif dapat 

berjalan. Dalam merancang sistem interaktif, HCL (human-computer interaction) 

perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan sistem interaktif bukan hanya sekadar 

tampilan (user interface) saja tetapi juga koneksi antara devices dengan 

penggunanya (hlm. 14).  
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Sesuai dengan teori di atas, maka sejatinya perancangan media interaktif 

lagu anak-anak Indonesia harus sesuai dengan target, yakni anak-anak dengan usia 

4-6 tahun dimana anak dengan usia tertera masih dalam tahap perkembangan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sistem yang terdapat di dalam aplikasi 

lagu anak-anak Indonesia harus sesuai dengan kapasistas anak dan telah 

disesuaikan baik dalam aspek kognitif dan bahasa sehingga anak mampu 

mengakses aplikasi tersebut dengan optimal. 

Benyon juga berpendapat bahwa sistem interaktif yang dirancang harus 

berpegang pada beberapa prinsip, diantaranya adalah accessibility, usability, 

acceptability, dan engagement (2005, hlm. 52-89).  

1. Accessibility  

Accessbility merupakan prinsip krusial dalam perancangan media interaktif, 

karena menurutnya desain interaktif harus mampu dijangkau secara meluas ( hlm. 

52). Salah satu cara agar desain interaktif dapat dijangkau secara meluas yakni 

berpegang teguh pada prinsip dasar dari desain internasional seperti Equitable Use 

(desain tidak merugikan atau menimbulkan stigma negatif pada satu golongan 

tertentu), Flexibility in Use (desain mampu mengakomodasi jangkauan individu 

secara luas), Perceptible Information (desain mengandung dan menyampaikan 

informasi kepada user), Simple, Intuitive Use (desain mudah untuk dipahami), dan 

lainnya (hlm. 53).  

Pengadaptasian prinsip accessibility penulis terapkan dalam perancangan 

aplikasi lagu anak-anak Indonesia. Seperti yang diungkakan Benyon bahwa media 

interaktif yang baik harus memenuhi prinsip dasar desain internasional. Pada 
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kasus ini penulis melakukan riset dan wawancara terhadap siswa-siswi di 

sejumlah TK bilangan Jakarta dan Tangerang. Darinya penulis mendapatkan 

bahwa anak pada jenjang pendidikan tertera memiliki akses akan mobile device 

(tablet pc & smartphone). Dengan itu penulis mengambil kesimpulan bahwa 

sebuah aplikasi pada mobile device (tablet pc & smartphone) mampu menjadi 

wadah yang efektif bagi anak dari dirancangnya media interaktif ini karena salah 

satu prinsip dasar dari desain internasional yakni flexibility in Use telah terpenuhi 

sebagai bagian dari accessibility.  

2. Usability 

Media interaktif sebagai media yang memiliki interaksi langsung dengan 

pengguna sejatinya harus memenuhi prinsip ini. Dimana media interaktif yang 

dirancang harus mudah digunakan oleh user, dapat mudah dipelajari sistemnya, 

serta fleksibel. Prinisp Usability berkaitan dengan  tingkat efisiensi dan  

efektivitas dari media interaktif.  Hal ini sependapat dengan Graham (1999) beliau 

menyatakan bahwa usability merujuk kepada tingkat kemudahan dari user 

interface. Graham menambahkan untuk memenuhi fungsi ini desainer perlu 

mengetahui kemampuan dan apa yang diperlukan oleh user (hlm. 69). 

Benyon melanjutkan bahwa sistem dari desain media interaktif harus 

memenuhi  beberapa karakteristik diantaranya adalah sistem harus efisien, efektif, 

mudah diakses dan aman karena fokus dari keseluruhan media interaktif adalah 

pengguna (hlm. 56). Agar tercapainya tujuan dari prinsip usability maka empat 

prinsip dari human-centred interactive systems design haruslah seimbang. 

Keempat prinsip itu antara lain people, activities, context, dan technologies yang 
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disingkat sebagai PACT. Keempat elemen tersebut berbeda adanya, oleh sebab itu 

peran desainer sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan elemen tersebut agar 

terjalin interaksi yang baik  antara user dengan media interaktif (hlm. 57-58).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Prinsip Usability 

 (Designing Interactive System: People, Activites. Contexts, Technologies, 2005) 

Dari pemaparan diatas maka perancangan aplikasi interaktif lagu anak-

anak Indonesia yang dirancang harus memenuhi keseimbangan faktor PACT-nya. 

Jika ditelaah mendalam dan diimplementasikan ke dalam konteks, maka desainer 

harus mengerti kemampuan anak-anak usia 4-6 tahun (people) sebagai subjek 

yang menggunakan teknologi terkait. Sehingga teknologi mampu berperan 

sebagai jembatan bagi anak untuk melakukan tindakan (activities) sesuai konteks 

yang ingin dicapai nantinya.  
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3. Acceptabilty 

Prinsip acceptability merupakan aspek penerimaan atau tidaknya sebuah media 

interaktif dari user. Media interaktif yang dirancang harus mempertimbangkan 

berbagai faktor agar keberadaannya dapat menyesuaikan keadaan user.  Berbagai 

faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal seperti tingkat kenyamanan, efektivitas dan efisiensi dari 

media interaktif yang diterima oleh user ketika mengakses media interaktif .Yang 

kemudian dilanjutkan dengan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial budaya 

dan ekonomi user.  

Dalam perancangan aplikasi interaktif lagu anak-anak Indonesia, desainer 

perlu mempertimbangan berbagai faktor diatas agar keberadaan dari aplikasi 

interaktif tersebut dapat memenuhi segala faktor yang ada sehingga keberadannya 

dapat menyesuaikan keadaan user.  

4. Engagement 

Engagement berkaitan dengan segala kualitas dari pengalaman yang diterima user 

ketika melakukan interaksi dalam media interaktif. Prinsip ini mengaitkan antara 

user dengan media interaktif yang ada sehingga terjalin keterikatan yang membuat 

user sangat menikmati dan puas terhadap media interaktif yang mereka gunakan. 

Prinsip engagement memastikan bahwa alur dari interaksi berjalan dengan mulus. 

Engagement terjalin ketika PACT telah mencapai fungsinya (seimbang) dimana 

bisa terjadi ketika fungsi usability telah terpenuhi sebelumnya. Dengan ini maka 

keseimbangan PACT harus terjadi agar kepuasaan dari user  (anak-anak) dapat 

tercipta dalam mengakses aplikasi ini.  
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2.2.      Interaktivitas 

Interaktivitas menurut Graham (1999) adalah kombinasi dari berbagai media yang 

berbeda yang ditampilkan dalam media digital dimana user mampu berinteraksi 

secara langsung. Media yang dimaksud diantaranya adalah animasi, berbagai 

elemen grafis, video, suara dan sebagainya. Dengan adanya hasil kombinasi 

tersebut tentunya media interaktif dapat lebih menarik perhatian. Graham 

menambahkan bahwa interaktivitas sangat digemari dewasa ini karena 

interaktivitas tidak menghilangkan kegiatan konvensional manusia seperti 

membaca, mononton, berbicara tetapi dapat dirangkum dalam sentuhan teknologi 

yang dapat memudahkan dan memberi warna pada kegiatan tersebut. Nilai tambah 

dari interaktivitas tidak hanya sampai disitu, user sebagai subjek yang berinteraksi 

terhadap media interaktif dapat memegang kendali dari apa yang ingin dilihat dan 

diaksesnya (hlm. 2-3).  

Dalam perancangan media interaktif lagu anak Indonesia berbagai media 

seperti animasi, suara, berbagai elemen grafis dan video juga kerap digunakan 

sebagai bagian penunjang media interaktif. Penggunaan elemen-elemen tersebut 

diterapkan agar mampu menjadi satu bagian dari interaktivitas yang padu.  

2.2.1.   Desain dalam Interaktif  Media 

Interaktif desain adalah kombinasi berbagai item seperti grafis, teks, video, 

ilustrasi, animasi dan lainnya yang telah disusun sedemikian rupa ke dalam 

sebuah dokumen interaktif. Graham berpendapat bahwa mengatur konten dan 

interface merupakan bagian yang harus desainer media interaktif kerjakan. 
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 Beliau berpendapat bahwa terdapat lima langkah dalam sebuah proses 

dalam mendesain interaktif media yakni diantaranya menentukan masalah, 

mencari fakta, menemukan ide, visualisasi proyek , dan implementasi.  

1. Menentukan masalah 

Dalam mendesain interaktif media, desainer harus menetapkan apa yang menjadi 

latar belakang dari masalah yang terjadi. Menganalisa dan menetapkan tujuan 

serta goal secara objektif dari perancangan media interaktif yang akan dibuat 

(hlm. 8-9)  

2. Mencari fakta 

Setelah menetapkan apa yang sebenarnya menjadi masalah pada sebuah kasus, 

desainer diwajibkan untuk mencari fakta terkait untuk memperkuat bukti dari 

kasus yang diteliti. Memperdalam dalam pencarian fakta dapat dilakukan dengan 

cara riset terhadap target terkait dan menganalisa dari berbagai sumber. Setelah 

fakta dinilai cukup, maka desainer dapat membuat flowchart dari desain interaktif 

yang akan dirampungkan (hlm. 10-11). 

3. Penentuan ide 

Mengungakapkan ide dari flowchart yang telah dibentuk sebelumnya, menyusun 

layout dan gaya dengan navigasi yang jelas. Pada tahap ini desainer belum 

mendesain secara digital tetapi dimulai dari berbagai sketsa untuk mencari segala 

kemungkinan terbaik dari desain (hlm 12). 
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4. Proyek Visualisasi 

Dalam proses visualisasi hal paling sederhana yang dapat dilakukan pertama kali 

adalah merancang berbagai item yang dibutuhkan dalam pembuatan media 

interaktif seperti grafis pada judul ataupun tombol navigasi. Setelahnya proses 

pembuatan dilanjutkan pada penyusunan storyboard. Adanya storyboard mampu 

memberikan ilustrasi secara menyeluruh dari flowchart yang telah dibuat 

sebelumnya (hlm 13- 15). Storyboard memiliki fungsi untuk menggambarkan 

mood lebih mendalam terhadap penggayaan yang ingin disampaikan.   

 

 

  

 

.  

 

 

Gambar 2.2. Contoh storyboard Media Interaktif 

 (http://www.wesmichaels.com/projects/fishtank.php, a,d.) 

 

5. Implementasi 

Implementasi adalah proses dimana hasil digital dari storyboard diterjemahkan 

dalam dokumen interaktif. Proses pertama dari hasil jadi sebuah dokumen 

interaktif dinamakn prototype. Setelahnya prototype akan melalui beberapa tes 

percobaan hingga akhirnya file mencapai istilah mastering. File mastering 

kemudian akan diperbanyak untuk didistribusikan.   
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Teori Graham yang dipaparkan di atas diterapkan penulis sebagai landasan 

bagaimana cara merancang media interaktif yang efektif, seperti yang telah 

dipaparkan pada latar belakang masalah Bab 1,  penulis melihat fenomena bahwa 

banyak anak usia dini menyanyikan lagu yang seharusnya tidak mereka konsumsi, 

lalu penulis mencari fakta-fakta yang terkait dengan fenomena yang ada agar 

solusi yang ditawarkan bisa menjadi jawaban dari masalah. Setelahnya, flowchart 

disusun sebagai bagian dari proyek visualisasi, bagaimana sistem dari keseluruhan 

media interaktif. Visualisasi harus dirancang dengan sejalas-jelasnya dan harus 

menerapkan prinsip desain yang berlaku. Langkah selanjutnya yakni  membuat 

stroyboard dari setiap page yang dibuat. Setiap page yang ada memiliki fungsinya 

masing-masing sehingga terbentuk media interaktif dengan kesatuan yang padu. 

Pada proses terakhir, implementasi dilakukan agar setiap aset yang telah dibuat 

diprogram sehingga menjadi dokumen interaktif yang dinamakan prototype.  

2.3.     Graphical User Interface (GUI) 

Graphical User Interface atau yang biasa disebut “gooey” merupakan sebuah 

paket dari interface yang baik dan teknik interaksi antara pengguna dengan 

perangkat (Galitz, 2007, hlm. 3). GUI yang baik merupakan GUI yang mampu 

mengoptimalisasi fungsi utamanya sebagai pemberi informasi yang jelas dan 

benar kepada user.   

GUI tercipta dengan adanya peran ilmu desain grafis yang diterapkan pada 

tampilan yang akan dibuat untuk memudahkan keterkaitan antara user dan device. 

Salah satunya adalah penerapan tipografi, simbol, warna dan penggunaan elemen 

grafis (Marcus, 1999, hlm. 425). Mitra (2004) menambahkan bahwa GUI 
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bertujuan agar manusia biasa mampu untuk mengakses komputer dengan mudah. 

Menurutnya, GUI yang baik cendrung untuk menggunakan gambar dari pada teks 

(hlm. 163).  

User interface dalam Galitz (2007) merupakan gabungan antara teknik dan 

mekanisme yang saling terkait dan membentuk sebuah bahasa visual. Berbagai 

teknik dan mekanisme tersebut disatupadukan menjadi objek yang dapat dilihat, 

disentuh, dan didengar sesuai dengan perintah yang telah dilakukan oleh user 

(hlm. 16). Beliau juga menjelaskan bahwa User interface design merupakan 

bagian dari human-computer interaction (HCL), yakni sebuah studi yang 

mempelajari, merencanakan, merancang agar bagaimana komputer dan manusia 

mampu bekerja sama (hlm. 4).  

Pada dasarnya user interface memiliki dua komponen yakni input dan 

outut. Dimana input didefinisikan sebagai cara bagaimana user dan komputer 

dapat berinteraksi. Contoh dari komponen input sendiri adalah alat yang mampu 

menghubungkan antara user dan komputer seperti keyboard, mouse, jari manusia 

(untuk penggunaan sensitive screen). Sedangkan output adalah feedback yang 

didapatkan dari  hasil komputerisasi perintah pengguna (hlm. 4).   

Media interaktif sangat berkaitan dengan graphical user interface karena 

graphical user interface merupakan bahasa visual yang langsung berhadapan 

dengan user. Media interaktif yang penulis rancang, memiliki target anak usia 4-6 

tahun, oleh sebab itu tampilan yang disajikan harus sesuai dengan kemampuan 

anak secara kognitif dan sesuai dengan psikologi anak usia tertera.  
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2.3.1. Elemen Interakif Media 

Dalam media Interaktif, terdapat elemen-elemen yang dibutuhkan agar sistem 

yang ada dapat berjalan dan berfungsi secara optimal, berikut adalah elemen-

elemen pada media interaktif yang ada 

1.    Interactive control 

Adanya interactive control pada desain interakif media merupakan satu-satunya 

cara agar user mampu untuk mengakses dokumen interaktif. Karenanya, desain 

pada interactive control  harus menyesuaikan mood dari user interface yang ada. 

Interactive control berupa hyperlinks, hypertext buttons (Graham, 1999, 60). 

A. Hyperteks  

Hyperteks adalah sebuah link yang menghubungkan satu halaman tampilan ke 

halaman lainnya.  Hyperteks bisa berupa kata, penggalan frasa atau paragraf (hlm. 

61).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Hyperlink 

(http://3.bp.blogspot.com, n,d.) 

B. Buttons 

Button merupakan interactive control yang banyak digunakan. Macam-macam 

button yang ada pada media interkatif diantaranya adalah multi-state button 
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(ketika di klik mampu menampilkan animasi singkat), highlight button, animated 

button, dan lainnya (hlm. 61-64) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Multi-state Button Dengan Slider 

 (http://stackoverflow.com n,d.) 

2. Grafis  

Grafis yang dimaksud adalah elemen-elemen visual yang ada pada dokumen 

interaktif. Grafis bisa berupa chart, fotografi, ilustrasi yang mampu menambahkan  

informasi dan gambaran yang lebih mendetail pada media nteraktif (hlm. 137).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Penggunaan Grafis pada Media Interaktif 

 (http://www.aaas.org, n,d.) 
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A. Fotografi 

Fotografi ada untuk memberikan kesan realis dan memberikan sentuhan emosi 

yang lebih mendalam pada user (hlm. 138).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Penggunaan Fotografi pada Media Interaktif 

 (http://reviewmything.com, n,d.) 

 

B. Ilustrasi 

Menurut Zeegan (2009) Ilustrasi berdiri di antara seni dan desain yang dekat 

dengan istilah seni grafis. Ilustrasi sekarang ini bukan sekadar seni komersil tetapi 

juga kombinasi dari ekspresi visual sang artis yang mampu menyiratkan pesan 

khusus, mempersuasi, mengedukasi dan menghibur bagi target (hlm. 6).  
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Gambar 2.7. Penggunaan Ilustrasi pada Media Interaktif 

(http://rack.3.mshcdn.com a,d.) 

C. Icons 

Icon merupakan sebuah simbol atau gambar yang memiliki kemampuan untuk di-

click pada sebuah media interaktif. Bukan hanya itu, keberadaan icon dengan 

dengan bentuk-bentuk tertentu juga mampu merepresentasikan sebuah fungsi 

(Graham, 1999, hlm. 141).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Icons 

(www.iconarchieve.com,  a,d.) 
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3. Time-Based Media 

A. Animasi 

Graham (1999) mengatakan bahwa animasi adalah urutan gambar yang putar 

secara cepat sehingga mampu menimbulkan ilusi pergerakan pada gambar-gambar 

tersebut. Menurutnya animasi banyak digunakan pada dokumen interaktif karena 

sifatnya yang mampu menampilkan konsep yang tidak dapat video tampilkan. 

Secara garis besar animasi dibagi menjadi animasi 2 dimensi (2D) dan animasi 3 

dimensi. Dimana animasi 2D dibuat dari gambar flat yang dimainkan frame demi 

frame, sedangkan animasi 3D dibuat dari objek 3 dimensi yang sebelumnya telah 

dibuat menggunakan teknologi komputer (hlm. 149). Media interaktif tidak bisa 

dilepaskan dari penggunaan animasi pada setiap elemennya, seperti adanya 

animasi pada kontrol interaktif, loops yang digunakan pada objek. (hlm. 153).  

Sebagai bagian dari dokumen interaktif, aplikasi lagu anak Indonesia 

menggunakan animasi pada berbagai elemennya, seperti animasi pada klip video 

lagu, animasi pada berbagai interactive control, sampai penggunaan animasi loops 

pada berbagai objek yang ada.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Animasi pada Media Interaktif 

(https://lh3.ggpht.com/,  a,d.) 
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B. Video 

Sama seperti animasi, video merupakan gambar bergerak, gabungan antara seni 

dan teknologi. Menurut Graham kelebihan dari sebuah video pada media 

interaktif  adalah video mampu memberikan informasi yang cepat dan mudah. 

Selain itu video mampu menciptakan  kesan realis yang dapat ditunjukkan dengan 

adanya objek realis (sesungguhnya) pada rekaman yang ada (hlm. 161).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Video pada Media Interaktif 

(http://a2.mzstatic.com a,d.) 

C. Sound 

Menurut Graham, adanya musik serta audio special effect mampu memperkaya 

dan memberi kesan yang lebih menarik pada media interaktif. Contohnya terlihat 

pada penerapan backsound yang mampu memberi emosi lebih, begitupun 

penerapan sound effect pada button yang mampu memberikan suatu indikasi 

bahwa button tersebut bisa di “click” (hlm. 170). Mitra (2004) menambahkan 

bahwa ada beberapa jenis audio yang biasa digunakan pada sistem multimedia. 

Diantaranya (hlm. 165). 
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Gambar 2.11. Penggunaan Sound pada Media Interaktif 

(www.technolio.com, a,d.) 

 

a. Musik 

Musik mampu memberi warna dan menciptakan mood dari presentasi multimedia. 

b.  Sound Effect 

Adanya Sound Effect pada dokumen interaktif mampu menyiratkan pesan kepada 

user seperti memberi peringatan atau mengarahkan perhatian user. Sound effect 

biasanya berupa klip pendek.  

2.4.      Mobile apps  

Mobile apps adalah software yang ditempatkan dan mampu bekerja pada mobile 

device seperti smartphone dan tablet pc yang biasanya didapatkan dengan cara 

diunduh lalu di install pada mobile device user (Salz & Moranz, 2013, hlm. 14). 

Dalam perancangan media interaktif lagu anak Indonesia, mobile apps menjadi 

pilihan yang tepat dikarenakan media interaktif berupa aplikasi yang ditanam pada 

mobile device lebih mudah di akses oleh anak.  
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1. Mobile Web apps  

Mobile Web apps merupakan sebuah website versi mobile yang dapat diakses 

melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox pada mobile device 

yang user miliki.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Mobile Web Apps 

(thenextweb.com, n,d.) 

2. Native apps 

Berbeda dengan mobile web apps yang membutuhkan koneksi internet untuk 

mengaksesnya, native apps justru dapat diakses tanpa menggunakan koneksi 

internet. Native apps didapatkan  dari apps store dan hanya dapat bekerja melalui 

platform tertentu.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Native Apps 

(www.rudebuguette.com, n,d.) 
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Setelah mengenal jenis apps yang ada, maka aplikasi mobile device yang 

penulis rancang merupakan aplikasi dengan jenis native. Karena aplikasi ini dapat 

bekerja tanpa adanya sambungan dari koneksi internet dan hanya bisa bekerja 

pada platform tertentu, pada kasus ini platform Android. 

2.5.     Desain untuk Anak pada Interaktif Media 

Desain yang baik adalah desain yang berpegang pada prinsip dasar desain. Hal ini 

tentunya penulis terapkan dalam user interface design aplikasi lagu anak-anak 

Indonesia  

2.5.1.    Prinsip Desain 

Untuk mencapai user interface yang ideal, maka sewajibnya tetap mengikuti 

prinsip desain universal yang ada termasuk juga dalam perancangan aplikasi 

interaktif lagu anak-anak Indonesia (Landa, 2010).  

1. Hirarki 

Tujuan dari sebuah desain khususnya desain grafis adalah desain mampu 

mengkomunikasikan informasi. Prinsip ini tercipta untuk mengarahkan mata 

viewer agar mampu menentukan hirarki visual agar komunikasi antar bahasa 

visual jelas dan terstruktur. Peran desainer grafis dalam hal ini yakni menentukan 

elemen grafis mana yang akan lebih ditekankan dan yang tidak sehingga mata 

manusia akan melihat dan membaca sesuai dengan hirarkinya (hlm. 28). Pada 

perancangan aplikasi ini prinsip hirarki diperlukan agar bahasa yang ditampilkan 

dalam bentuk visual jelas dan mudah dimengerti anak khususnya yang berusia 4-6 

tahun. 
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Gambar 2.14. Visual Hirarki pada Desain Interface Apps 

 (https://www.androcid.com, n,d.) 

 

2. Emphasis atau Penekanan 

Prinsip emphasis atau penekanan sangat berkaitan dengan prinsip visual hirarki. 

Dimana emphasis secara langsung berkaitan untuk membangun fokus dari suatu 

point.  Emphasis diperlukan untuk membuat sebuah konten desain  lebih kuat dari 

konten lainnya sehingga prinsip visual hirarki dapat terpenuhi sebagai bagian dari 

desain yang padu. Emphasis dapat diterapkan melalui cara penempatan objek 

tertentu agar menajadi focal point, permainan warna, kontras, besar kecilnya 

sebuah objek (hlm. 29).  
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Gambar 2.15. Emphasis pada Desain Interface Apps 

(https:// playpeep.tumblr.com, n,d.) 

 

3. Balance atau Keseimbangan  

Landa (2010) berpendapat bahwa Balance atau keseimbangan diperlukan dalam 

desain agar terjalin harmonisasi pada desain. Keseimbangan dalam desain dapat 

dibuat dengan cara mengatur, memilih serta meletakkan elemen-elemen secara 

tepat . Ketika desain seimbang maka keharmonisan terjalin (hlm. 25-26).  

4. Unity atau kesatuan 

Dalam merancang user interface pada sebuah aplikasi, penggunaan prinsip unity 

sebagai prinsip desain secara sadar ataupun tidak sadar akan desainer terapkan 

dalam  perancangan. Tak terkecuali dalam perancangan media interaktif lagu 

anak-anak Indonesia. Hal ini diungkapkan Landa bahwa prinsip unity terjadi 
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ketika seluruh elemen grafis pada sebuah desain saling berhubungan dan salng 

terkait sehngga membentuk harmoni dalam desain itu sendiri (hlm. 31-32).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Unity Terjadi pada Kumpulan Button pada Sebuah Interface  

 (https://www.palygoogle.com, n,d.) 

 

Prinsip desain yang ada sangat dibutuhkan dalam merancang graphical 

user interface media interaktif. Hal ini bertujuan agar tampilan yang ada bisa 

memenuhi fungsi yang harapkan. Penggunaan prinsip hirarki misalnya, 

penggunaan hiraki pada button mampu mengarahkan mata user agar memilih 

secara teratur dan terarah. Hal ini juga berlaku pada prinsip desain lainnya seperti, 

penekanan, kesatuan dan keseimbangan. Desain yang baik merupakan desain 

yang dapat memenuhi semua prinsip tersebut. Caranya dengan memperhatikan 

berbagai faktor pada elemen desain yang dibuat, baik itu warna, garis, bentuk dan 

lainnya. Tentunya juga harus berkaitan dengan user sebagai target dari desain 

yang dibuat (anak usia 4-6 tahun). Karena sisi kognitif dan psikologi anak usia 

tertera masih pada tahap perkembangan, maka pemenuhan prinsip desain harus 
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ekstra diperhatikan, agar tidak terjadinya salah pengertian dan persepsi anak akan 

desain yang ada.  

2.5.2.   Elemen  Desain 

Sebagai bagian dari sebuah desain, tidak dapat dimungkiri bahwa perancangan 

media interaktif lagu anak-anak Indonesia terlepas dari elemen desain. Agar 

tercipta desain yang padu sudah dipastikan berbagai elemen desain ini melekat 

pada objek visual yang ada. Landa (2010) menegaskan elemen pada desain 

mencakup garis, bentuk, warna dan tekstur (hlm. 16). 

1. Garis 

Garis terbentuk dari rentetan titik yang merupakan bagian terkecil darinya. Titik 

biasanya memiliki bentuk yang bundar .Tetapi hal ini berbeda pada kasus titik di 

dalam media yang didasarkan pada screen (titik-titik yang tersebut terlihat dari 

berbagai gambar dan bentuk) yang kita kenal sebagai pixel dan memiliki bentuk 

persegi. Beliau juga menambahkan bahwa garis banyak berperan dalam sebuah 

komposisi desain (hlm. 16). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Garis yang Membentuk Objek pada Sebuah Interface  

 (https://www.dribbble.com, n,d.) 
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3. Bentuk 

Bentuk terjadi dari garis tepi yang saling terhubung sehingga membentuk sesuatu 

dua dimensional. Menurutnya bentuk dapat diukur berdasarkan panjang dan lebar. 

Bentuk dasar terjadi dari hanya tiga bentuk yakni lingkaran, kotak dan segitiga 

(hlm. 17). Dalam perancangan visual aplikasi interaktif, bentuk-bentuk dasar yang 

telah dipaparkan oleh Landa dimodifikasi menjadi berbagai bentuk yang berbeda 

yang  telah disesuaikan dengan bahasa visual yang dipergunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Bentuk pada Icon pada User Interface  

 (https://www.cssauthor.com, n,d.) 

3.   Warna 

Lauer dan Pentak (2008) menjelaskan bahwa warna merupakan properti dari 

cahaya. Hal ini dibuktikan dari percobaan Isaac Newton pada abad 17 ketika ia 

menembakkan cahaya ke sebuah prisma kaca. Cahaya yang ditembakkan pada 

prisma tersebut merefleksikan berbagai macam warna seperti pelangi.  
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Menurutnya warna primer secara umum dibagi menjadi tiga yakni merah, 

kuning dan biru. Warna-warna primer tersebut bisa dikombinasikan satu sama lain 

dan menghasilkan warna sekunder seperti warna jingga yang merupakan 

pencampuran warna kuning dan merah, warna hijau yang merupakan 

pencampuran warna kuning dengan biru dan warna ungu yang merupakan hasil 

pencampuran warna biru dengan merah. Setelah itu warna sekunder juga dapat 

dikombinasikan dengan warna sekunder lainnya yang akan menghasilkan warna 

tersier (hlm. 252).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Additive color  

 (https://www.cssauthor.com, n,d.) 

 

Dalam pewarnaan objek-objek terkait penulis menggunakan sistem warna 

additive. Hal ini dikarenakan media interaktif merupakan screen based yang 

dimana warna-warna tersebut berasal dari cahaya.  
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2.5.3. Layout 

Layout adalah bagian dari interface yang difokuskan agar semua elemen dalam 

screen seperti navigasi, ilustrasi, tipografi dan lainnya seimbang baik dalam 

proporsi maupun komposisi. Adanya layout mampu memberikan ketermudahan 

bagi user dalam membaca serta melihat konten dan memberi manfaat estetika bagi 

sebuah desain. Menurutnya cara bagaimana desainer me-layout tergantung dari 

beberapa aspek seperti penekanan pada sebuah konteks, berbagai media berbeda 

yang digunakan (gambar, teks, dan lainnya) (Graham, 1999, hlm. 90-91).   

2.5.4. Tipografi 

Tipografi adalah seni mengatur type agar memudahkan keterbacaan dan menarik 

secara estetis. Agar tercipta tipografi yang baik,maka harus memperhatikan 

beberapa faktor seperti pemilihan typeface yang tepat, permainan komposisi besar 

dan berat type, spacing dan layouting-nya sendiri (hlm. 155).  

 Dikarenakan tampilan media interaktif lagu anak Indonesia berada dalam 

sebuah screen, maka kaidah tipografi yang digunakan juga berbeda dengan media 

cetak. Kaidah tersebut diantaranya 

1. Gunakan typeface yang mudah dibaca,  hindari penggunaan type dekoratif 

apabila menggunakan point size yang kecil karena akan mengganggu 

keterbacaan.  

2. Penggunaan type setidaknya tidak kurang dari 12 point. 

3. Kontras yang tinggi antara background dan konteks baca akan membantu 

keterbacaan.  
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4. Penggunaan stroke yang kurus pada huruf akan menyulitkan keterbacaan 

pada screen. 

2.6.      Musik untuk Anak 

Campbell & Kassner (2006) berpendapat bahwa musik timbul dari anak sebagai 

pencarian untuk merepresentasikan dunia yang dimilikinya. Secara intuisi dan 

natural anak merespon musik sebagai cara mereka berkomunikasi. Beliau juga 

menambahkan bahwa orang tua berperan sebagai guru pertama yang mengajarkan 

anak mengenai musik. 

Penerapan musik pada lintas usia serta budaya merupakan bukti bahwa 

musik memiliki kekuatan. Antropologis Alan P. Merriam (dalam Campbell & 

Kassner, 2006) menjelaskan fungsi musik pada anak beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ekspresi Emosi 

Musik memiliki fungsi untuk melepaskan emosi dari perasaan. Anak mampu 

mengeluarkan ekpresi mereka dengan bernyanyi (hlm.5).  

2. Entertainment: peran sebagai hiburan 

Anak-anak sangat menggemari musik yang disajikan oleh media. Sebut saja 

dalam video klip lagu, film dan serial televisi yang dimana semua tayangan 

tersebut menggunakan musik sebagai elemen pendukungnya. Musik pada media 

tersebut mampu memberi hiburan karena sangat mudah dijangkau oleh anak (hlm. 

5).  
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3. Komunikasi 

Musik mampu berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan perasaan dan 

emosi. Seorang anak dapat menyampaikan baik itu gagasan dan perasaannya 

melalui musik baik itu kepada orang tua ataupun komunitas yang ada disekitar 

mereka (hlm. 5).  

4. Physical response : penerapan musik untuk aktivitas fisik. 

Fisik anak sangat rentan dipengaruhi oleh musik. Dari mendengar dan 

menyanyikan lagu, anak dengan mudah dapat menggerakkan anggota tubuh 

mereka (hlm. 5). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Flohr & Parsellin (2011) 

menurutnya dengan musik anak termotivasi untuk bergoyang, menari, bertepuk 

tangan serta melakukan aktivitas fisik lainnya (hlm. 16).  

5. Musik membantu menegakkan norma sosial 

Pada fungsi ini musik mampu berperan sebagai pemberi instruksi ataupun 

peringatan pada anak terutama anak usia dini. Musik yang dimaksud biasanya 

adalah musik yang mengandung pesan etika dan moral yang memiliiki fungsi 

sebagai media pembelajaran. Semisal penggunaan kata “terima kasih, maaf” pada 

lirik lagu tertentu.   

6. Mengembangkan kemampuan Sosial anak 

Musik mampu menyatukan serta memberi ruang pada anak untuk berbaur 

bersama kerabat yang mereka miliki. Contohnya terjadi ketika anak bernyanyi 

bersama dengan temannya. Dengan bernyanyi bersama, anak saling berbaur dan 

berkomunikasi satu sama lain (hlm. 6). 
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Dalam pemilihan lagu yang nantinya ditempatkan pada media interaktif 

lagu anak-anak Indonesia perlu diperhatikan berbagai aspek di atas. Dimana lagu 

anak yang baik memiliki beberapa kriteria yang di atas. Selain itu menurut Ivanti 

lagu anak yang baik merupakan lagu yang juga dapat berperan dalam 

menstimulasi perkembangan bahasa anak, contoh diantaranya adalah pemlihan 

lagu yang berima seperti lagu Bintang Kecil, Topi Saya Bundar yang memiliki 

rima a-b-a-b. 

2.7.   Psikologi Perkembangan Anak 

Shaffer & Kipp (2010)  mengatakan bahwa perkembangan psikologi adalah suatu 

cabang ilmu psikologi yang mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan individu 

dalam hidupnya (hlm. 2). Sejalan dengan beliau, (Syaodih, 2012,) menjelaskan 

lebih dalam mengenai perkembangan anak. Menurutnya perkembangan anak 

merupakan sebuah perubahan yang dicapai oleh anak dari berbagai aspek seperti 

bergerak, berpikir dan berinteraksi baik dengan lingkungan maupun sesamanya 

(hlm. 1).   

Hadis (dalam Syaodih, 2012) berpendapat bahwa aspek perkembangan 

anak yang perlu ditingkatkan mencakup perkembangan fisik, kognitif, bahasa dan 

sosial emosional (hlm.10). Namun dalam media interaktif lagu anak-anak 

Indonesia yang penulis kerjakan, perkembangan anak yang ingin dicapai dalam 

tujuannya melingkupi perkembangan kognitf, bahasa dan sosial emosional  
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1. Perkembangan Kognitif 

Kognitif atau kognisi merupakan sebuah kemampuan pengenalan, kesadaran, 

pengertian yang bersifat mental pada individu yang digunakan dalam  berinteraksi 

pada aktivitas mengamati, menafsirkan, mengingat dan lainnya (Syaodih, 2012). 

Beliau juga berpendapat bahwa pikiran dan gagasan atau sesuatu yang bersifat 

mental adalah representasi dari faktor kognitif.  Selain itu menurutnya aktivitas 

kognitif yang perlu dikembangkan adalah berpikir dan mengingat (hlm. 13-14).  

Syaodih juga menambahkan bahwa kemampuan anak pada tahap 

operasional (2-7 tahun) dalam berpikir, bermain kreatif dan memecahkan masalah 

semakin meningkat jauh di tiap tahunnya. Menurut Piaget (dalam Syaodih, 2012) 

pemikiran anak pada usia ini bersifat egosentris dimana apabila anak 

diperhadapkan pada situasi multidimensional maka hanya akan berpusat pada satu 

dimensi dan mengabaikan dimensi yang lainnnya (hlm 18).  

2. Perkembangan Bahasa 

Syaodih (2012) mengatakan bahwa bahasa merupakan urutan kata dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi. Selain menyampaikan informasi 

beliau juga menambahkan bahwa bahasa mampu mengarahkan perhatian kepada 

sesuatu yang baru di lingkungan serta  mengenalkan pandangan-pandangan yang 

berbeda. Vygotsky (dalam Syaodih, 2012)  berpendapat bahwa  perkembangan 

bahasa dan perkembangan kogntif terjadi secara beriringan serta saling 

melengkapi (hlm. 22).  

Kemampuan berbahasa anak berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu 

dan intensitas anak terhadap teman sebayanya. Maka penting bagi anak untuk 
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diberi kesempatan bersosialisasi seluas-luasnya terhadap kawan yang dimilki ( 

hlm.25). Pada usia 4-5 tahun, kalimat yang diucapkan pada anak sudah terdiri dari 

empat samai lima kata. Pada usia ini anak lebih banyak untuk menggunakan kata 

kerja dibandingkan dengan kata benda (hlm. 25). Bergerak ke-usia 5-6 tahun anak 

mampu mengucapkan enam sampai delapan kata. anak juga sudah mampu 

menggunakan kata penghubung, kata depan, kata sandang dan menjelaskan arti 

dari kata sederhana (hlm. 25). 

3. Perkembangan Sosial-emosional 

Perkembangan sosial emosional anak usia dini memiliki beberapa karakteristik 

Solehuddin (dalam Rochmah, 2012) menuturkan diantaranya adalah anak mampu 

mengeskpresikan dirinya secara spontan karena anak sangat mudah dirangsang 

oleh situasi yang mempengaruhi emosi mereka. Contohnya ketika anak sedih 

maka anak akan menangis dan tertawa bila ia bahagia. Beliau juga menambahkan 

anak pada usia dini memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga anak sering 

mempertanyakan segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar. Tidak 

sampai disitu anak juga memiliki daya fantasi yang tinggi sehingga tidak heran 

anak usia dini cendrung melebihkan-lebihkan cerita dari kejadian yang 

sesungguhanya.  Sehubungan dengan perkembangan sosial yang dimiliki, anak 

pada usia yang dimaksud mulai menunjukan ketertarikan terhadap konsep 

pertemanan dan gemar untuk bergaul dengan kawannya (hlm. 178-179).  

Sejatinya perancangan media interaktif lagu anak Indonesia harus 

memikirkan segala aspek perkembangan anak, baik penyesuaian teknologi pada 

interface yang ditampilkan, bahasa visual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
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kapasitas anak, serta pemilihan lagu yang sesuai sebagai elemen utama pada 

media interaktif ini.  
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