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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

 Pada BAB ini, menjelaskan tentang metodologi dan perancangan karya 

dalam proses pembuatan CD pembelajaran interaktif berjudul "Ayo Mengenal 

Huruf Hijaiyah Bersama Rani". Disini akan dijelaskan tentang konsep atau ide 

pokok pikiran utama yang menjadi dasar rancangan karya yang akan dibuat, atau 

yang biasa dikenal sebagai proses pra-produksi. Metode penelitian yang 

digunakan dalam proses pembuatan CD pembelajaran interaktif ini dilakukan 

berdasarkan SDLC (System Development Life Cycle). Tahapan-tahapan yang 

digunakan dalam SDLC diantara adalah planning atau perencanaan, analisa, 

desain, implementasi (build and coding), pengujian (testing), dan pemeliharaan 

(maintenance). 

3.1 Tahap Perencanaan atau Planning. 

Untuk menghasilkan karya multimedia interaktif yang tepat guna, 

diperlukan perencanaan matang yaitu dengan melakukan studi kelayakan tentang 

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Studi kelayakan yang 

dilakukan diantaranya adalah metode pengumpulan data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan membuat 

alur perancangan yang akan dilaksanakan, agar dalam proses pencarian data tidak 

terjadi penyimpangan dalam mengemukakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam 
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tahap ini, rancangan perencanaan yang dilakukan dalam pembuatan tugas akhir ini 

dapat dilihat dalam diagram metodologi perancangan berdasarkan metode SDLC 

berikut ini: 

 

Gambar 3.1 Diagram alur metode perancangan berdasarkan SDLC 

Sumber : Hasil olahan penulis. 

3.1.2 Sumber Data 

Setelah melakukan identifikasi dan membuat alur perancangan dalam proses 

pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proses pembuatan 
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CD pembelajaran interaktif ini yaitu menentukan sumber data. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar merupakan data sekunder yaitu 

data matang atau data yang sudah diolah, data diperoleh dengan mengambil data-

data laporan, catatan-catatan, dan hasil penelitian atau kajian terdahulu yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. Sumber data tersebut 

diantaranya bersumber dari buku literasi, jurnal ilmiah, dokumen pemerintahan, 

dokumentasi penelitian, hingga website beberapa ahli di bidang multimedia. 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pembuatan CD interaktif ini 

menggunakan data berkala (time service) dalam periode tahunan, selama 25 (dua 

puluh tiga) tahun. Dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2015. Teknik 

pengumpulan data dalam pembuatan CD interaktif ini dilakukan dengan cara studi 

pustaka, yaitu pengumpulan data dari perpustakaan yang dilakukan dengan 

membaca dan mempelajari buku literatur, majalah, artikel internet, dan informasi 

lainnya sebagai bahan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang 

ada dalam pembuatan CD pembelajaran ini. Adapun sekolah/TK yang ditinjau 

sebagai berikut : 

1. Nabawi Islamic School, Rawamangun, Jakarta. 

(nabawiislamicschool.com) 

2. KB-TK Al-Azhar, Surabaya. 

(www.alazhar-jatim.sch.id/) 

3. Arsyad Islamic School, Pekanbaru. 

(arsyadislamicschool.blogspot.com) 
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3.1.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada proses pembuatan CD interaktif ini menggunakan 

metode kualitatif, yaitu metode pembahasan yang menganalisis serta membahas 

permasalahan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang kemudian dilakukan 

analisis guna mendapat kesimpulan. Menggunakan metode kualitatif karena data 

kualitatif bersifat induktif. Artinya, suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, kemudian dikembangkan sesuai dengan pola tertentu untuk menjadi 

hipotesis.  

3.2 Tahap Analisa 

Tujuan dari analisa sistem adalah untuk menentukan masalah dalam upaya 

memperbaiki sistem. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya analisa sistem, 

maka permasalahan yang ada akan dapat teratasi dan menghasilkan suatu sistem 

yang sempurna. 

3.2.1 Studi Komparasi 

Dalam perancangan karya tugas akhir ini, dilakukan proses studi komparasi, 

yaitu kegiatan menelusuri dan mengamati dengan seksama media pembelajaran 

yang sudah ada sebelumnya. Objek yang digunakan sebagai studi eksisting bisa 

dianggap sebagai kompetitor tidak langsung bagi media pembelajaran interaktif 

yang akan diproduksi. Kegiatan ini bermanfaat agar dalam proses pembuatan 

media pembelajaran interaktif atau karya multimedia lain, dapat menghasilkan 

suatu karya yang sempurna, karena telah mempelajari kelebihan, kekurangan, 

kesempatan dan ancaman (SWOT) media pembelajaran yang sebelumnya telah 

ada di masyarakat. 
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Media pembelajaran yang menjadi studi eksisting dalam pembuatan CD 

pembelajaran interaktif ini diantaranya adalah Belajar Huruf Hijaiyah Untuk 

Anak-Anak, dan Belajar Baca Hijaiyah Untuk Anak. 

1. Belajar Huruf Hijaiyah Untuk Anak-Anak adalah interaktif pembelajaran 

Hijaiyah untuk anak. Hasil analisa SWOT yang diperoleh dari interaktif ini 

dijabarkan pada tabel 3.1. 

 

 

Gambar 3.2 Interaktif Belajar Huruf Hijaiyah Untuk Anak-Anak 

Sumber: http://feriawan.wordpress.com/2009/02/24/belajar-huruf-hijaiyah-untuk-

anak-anak/ 
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Tabel 3.1 Tabel analisa SWOT Belajar Huruf Hijaiyah Untuk Anak-Anak 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

a. Memiliki doa sehari-hari. 

b. Terdapat tokoh animasi. 

c. Tidak membutuhkan sistem 

komputer yang tinggi. Karena 

interaktif yang berukuran kecil. 

a. Animasi terlalu sederhana. 

b. Tidak memiliki fitur multi 

bahasa (Indonesia dan Inggris). 

c. Tidak memiliki pengisi suara 

(dubber). 

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat) 

a. Dunia pendidikan Indonesia yang 

terus berkembang menjadikan 

interaktif ini bisa terus 

mengembangkan potensi pasar. 

 

a. Sudah dikenal secara online. 

b. Sudah lebih dahulu 

dipublikasikan. 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

2. Belajar Baca Hijaiyah Untuk Anak merupakan interaktif belajar hijaiyah 

untuk anak-anak. Hasil analisa SWOT yang diperoleh dari interaktif ini 

dijabarkan pada tabel 3.2. 

 

Gambar 3.3 Belajar Baca Hijaiyah Untuk Anak 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=h5AwYi1DFXU 
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Tabel 3.2 Tabel analisa SWOT Belajar Baca Hijaiyah Untuk Anak 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

a. Terdapat movie intro. 

b. Intro dan konten yang menarik. 

c. Materi yang cukup lengkap. 

d. Adanya pengisi suara pada tokoh 

animasi. 

a. Tidak memiliki fitur multi 

bahasa (Inggris dan Indonesia). 

b. Segmen lebih ke semua umur. 

c. Tidak menggunakan karakter 

anak-anak. 

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat) 

a. Merupakan video interaktif, Visual 

Communication. 

b. Dapat bersaing dengan media lain 

seperti CD interaktif. 

  

a. Sebagai media komunikasi 

visual, komunikasi yang 

disampaikan harus sesuai 

dengan karakter anak. Agar 

anak-anak tidak justru 

terjerumus dalam perimpangan 

budaya. 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

Setelah melakukan analisa dan kajian pada CD pembelajaran yang sudah 

diproduksi dan yang sudah beredar di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 

desain CD pembelajaran yang diproduksi nanti akan berdasarkan pada beberapa 

poin berikut ini:  

1. Desain disesuaikan dengan pembahasan. 

2. Karakter 2 dimensi, seorang anak berumur 5 tahun bernama Rani. 

3. Materi yang akan disajikan fokus pada 1 jenis (pembelajaran huruf hijaiyah). 

4. Memiliki fitur multi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris yang bisa 

dipilih. 

Tabel 3.3 adalah tabel analisa SWOT pembuatan CD pembelajaran interaktif 

yang akan dibuat: 
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Tabel 3.3 Tabel analisa SWOT CD pembelajaran interaktif Ayo Mengenal Huruf 

Hijaiyah 

 Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

a. Tampilan yang 

interaktif 

b. Aplikasi mudah 

dipahami 

c. Tambahan suara 

narator 

a. Media pembelajaran 

interaktif yang masih 

belum teruji 

b. Desain alur interaktif 

yang sederhana 

Peluang (Opportunity) Strategi SO Strategi WO 

a. Menarik minat user 

b. Animasi yang 

menarik untuk anak 

seumurnya. 

a. Tampilannya yang 

interaktif dan mudah 

dipahami dapat 

menarik minat user 

b. Bisa dijadikan sebagai 

media penunjang 

belajar bagi anak TK 

a. Kesempatan untuk 

membuktikan 

sebagai media 

pembelajaran 

terbaik  

b. Alur interaktif yang 

sederhana dapat 

membantu anak 

untuk lebih fokus 

dalam belajar 
Ancaman (Threat) Strategi ST Strategi WT 

a. Persaingan dengan 

produk sejenis 

lainnya yang telah 

beredar 

a. Memberikan tampilan 

yang lebih interaktif, 

sehingga dapat 

bersaing dengan 

produk sejenis lainnya 

a. Desain aplikasi 

yang sederhana 

dapat meningkatkan 

daya saing dengan 

produk sejenis 

lainnya 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

3.2.2 Segmenting, Targeting, Positioning 

Pembagian segmentasi, target audien dan posisi produk sangat diperhatikan 

agar produk yang akan dihasilkan bisa sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, 

yang secara tidak langsung dapat membuat produk lebih efisien dalam proses 

distribusi. Pembagian STP pada CD pembelajaran interaktif ini dibagi dalam dua 

segmen, yaitu segmentasi secara demografis dan geografis. 

 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 
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1. Demografis: 

a. Usia = 4 - 6 Tahun. 

b. Jenis kelamin = Laki-laki, perempuan. 

c. Pendidikan Sosial = Taman Kanak-Kanak. 

d. Kondisi Sosial = Menengah ke atas. 

2. Geografis: 

a. Daerah = Perkotaan. 

b. Kepadatan = Kota (pusat kota). 

3. Target audien media belajar interaktif ini yaitu siswa-siswi Taman Kanak-

Kanak yang sudah menerapkan multi bahasa pada kegiatan sehari-hari mereka 

di sekolah, dan juga mempelajari dasar-dasar Al-Qur’an seperti mengenal 

huruf hijaiyah. 

4. Positioning, media belajar interaktif ini dapat membuat siswa menjadi lebih 

peka dan menikmati mengenai pentingnya belajar Al-Qur’an. Karena dalam 

CD pembelajaran interaktif ini pembelajaran Al-Qur’an yang disajikan 

berupa pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah yang disertai animasi yang 

menarik. 

3.2.3 Analisa Keyword 

Sebelum melakukan langkah-langkah produksi yang lain, tahap selanjutnya 

adalah melakukan kajian dan analisa keyword yang digunakan sebagai acuan 

desain yang akan diterapkan dalam CD pembelajaran interaktif. Hasil akhir 

keyword diperoleh berdasarkan kajian STP yang telah ditentukan sebelumnya. 

Diagram alur keyword CD pembelajaran interaktif ini, dijabarkan dalam gambar 

3.4.  
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Gambar 3.4 Diagram alur keyword yang digunakan 

Sumber: Hasil olahan penulis. 
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 Berdasarkan hasil analisa dari STP yang telah ada, yaitu dari segmentasi 

demografis dan geografis dapat ditarik bahwa keyword berupa Mudah, Elegant, 

Cheerful, Lighthearted, Enjoy, Dynamic, dan Casual. Keyword-keyword ini pun 

dikerucutkan kembali sehingga memperoleh keyword akhir “Enjoyable”. Di sini 

Enjoyable dapat diartikan menyenangkan, namun juga dinamis dan cheerful. 

3.2.4 Analisa Warna 

 Berdasarkan warna–warna pada color chart kobayashi, warna yang sesuai 

dengan keyword yang  dibutuhkan mengarah pada daerah  enjoyable, Flamboyant 

dan Casual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram warna Kobayashi 

Sumber: A Book of Colors by Shigenobu Kobayashi. 
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Warna dengan sifat di atas disertakan dalam desain yang akan diterapkan 

karena warna ini memiliki hubungan yang erat. Sifat enjoyable sangat diperlukan 

dalam proses belajar anak, tidak terlalu tegang agar anak menjadi lebih 

termotivasi untuk terus belajar menggali ilmu serta dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Flamboyant juga memiliki warna yang 

sangat mendukung dalam pembuatan interaktif ini karena warna-warnanya tentu 

akan menarik perhatian anak-anak karena colourful. 

3.3 Tahap Perancangan 

Tahap perancangan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 

pembuatan suatu karya multimedia. Pada tahap ini, terdapat beberapa teknis 

perancangan yang diperlukan untuk menerjemahkan metode perancangan yang 

telah dibuat. Teknis perancangan yang diperlukan, diantaranya adalah ide, konsep, 

sinopsis, dan alur perancangan aplikasi. 

1. Ide awal dalam pembuatan media belajar interaktif ini terdorong karena 

majunya perkembangan multimedia sekarang ini khususnya di bidang 

pendidikan. Pembelajaran Al-Qur’an sangatlah penting bagi umat Islam 

apalagi dimulai dari kecil (anak-anak), pada masa taman kanak-kanak 

pembelajaran Al-Qur’an dalam tahap mengenal huruf-huruf hijaiyah bila 

digabungkan dengan teknologi multimedia maka tentu akan sangat menarik 

minat anak-anak untuk mempelajarinya apalagi ditambah dengan animasi-

animasi dan gambar yang menarik. Diharapkan dapat menambah semangat 

mereka untuk mempelajari Al-Qur’an khususnya pada taman kanak-kanak 

Islam. Dengan tambahan fitur multi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan 

Inggris akan menambah wawasan bahasa mereka. 
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2. Konsep CD pembelajaran interaktif ini dibuat berlandaskan pada karakteristik 

multimedia Linda Tway (1992) dan 12 prinsip pembelajaran multimedia 

Richard E. Mayer dalam buku yang berjudul Multimedia Learning (2001: 

12). Konsep CD pembelajaran interaktif "Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah 

Bersama Rani" adalah sebagai berikut:  

a. Tidak menampilkan banyak teks pada satu tampilan. 

b. Lebih mengutamakan narasi karakter dan gambar. 

c. Karakter utama bernama Rani yang ikut membantu anak-anak dalam 

belajar huruf hijaiyah. 

3. Gambaran CD pembelajaran interaktif ini adalah seorang anak yang berumur 

5 tahun yang bernama Rani dengan bersemangat mengajak anak-anak untuk 

mempelajari huruf hijaiyah dibantu dengan narasi Rani sendiri. Selain itu 

terdapat menu untuk mengganti bahasa menjadi bahasa Inggris sehingga 

semua menu dan narasi pun ikut berubah menjadi bahasa Inggris. Dengan 

adanya fasilitas tersebut anak-anak akan lebih mudah memahami baik dalam 

mempelajari huruf hijaiyah maupun belajar bahasa Inggris yang sudah diajari 

oleh sekolah taman kanak-kanak yang bertaraf internasional. 

4. Alur rancangan aplikasi interaktif yang akan diimplementasikan yaitu ketika 

file project dibuka pertama kali maka yang muncul pertama kali adalah intro 

yaitu Rani yang memegang papan tulis bertuliskan huruf-huruf hijaiyah. 

Kemudian terdapat link ke menu lain dan sub-sub menu. Adapun untuk lebih 

jelasnya digambarkan dalam diagram alur di bawah ini: 
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Gambar 3.6 Diagram alur rancangan aplikasi 

Sumber : Hasil olahan penulis. 

5. Tahap rancangan karya dalam masa pra-produksi pembuatan karya 

multimedia sangat penting karena berisi gambaran dan alur cerita yang 

akan dibuat, sehingga memberikan kemudahan dalam proses produksi. 

Perancangan karya “Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah Bersama Rani” 

dijabarkan dalam bentuk penggalan storyboard dan narasi berikut ini: 

 

 

 

 

Start 

Tbl Mulai Indonesia 

Inggris 

Menu 

Utama 

Keluar 

Permainan 

Belajar 

Hijaiyah 

Intro 

Home 

Kembali 
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Tabel 3.4 Storyboard dan narasi 

 

 

Tampilan Menu Utama 

1. Bahasa: Silahkan pilih menu 

yang kalian inginkan.  

2. English: Please choose the menu 

that you want. 

 

 

Tampilan Belajar Hijaiyah 

1. Bahasa: Silahkan klik salah satu 

huruf hijaiyah yang kalian 

inginkan. 

2. English : Please choose the 

hijaiyah letters. 

 

 

Tampilan Huruf Hijaiyah 

Suara baca huruf hijaiyah, misal pada 

gambar di samping terdapat huruf Ja. Rani 

membaca huruf Ja. 

 

 

 

 

Tampilan Permainan Puzzle 

1. Bahasa: Silahkan dipasang sesuai 

urutan ya. 

2. English: Please put the hijaiyah 

letters by order. 

 

Sumber : Hasil olahan penulis. 
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3.4  Tahap Publikasi 

Tahap publikasi merupakan tahap perancangan kemasan atau packaging 

yang digunakan sebagai sarana promosi. Desain dan konten yang terdapat pada 

kemasan CD interaktif harus memberikan informasi yang jelas tentang apa saja 

kandungan yang terdapat pada CD interaktif, serta dapat membuat konsumen 

penasaran tentang isi dan model pembelajaran yang disajikan, sehingga CD 

interaktif yang diproduksi bisa dikenal, menarik minat konsumen dan diterima 

oleh masyarakat luas. Tahap publikasi pada CD interaktif ini meliputi 

perancangan poster, cover box CD, dan cover cakram CD. 

1. Poster. 

  Konsep desain poster yang digunakan bersifat sederhana, yaitu 

menampilkan karakter Rani yang memegang papan tulis mini terbuat dari 

kayu yang bertuliskan huruf-huruf hijaiyah. Menggunakan papan kayu 

karena mendukung dengan background. Terdapat balon kata di atas Rani 

yang menunjukkan bahwa Rani ingin mengajak anak-anak untuk belajar 

bersamanya. Background dibuat seperti bukit hijau dipenuhi rumput dan 

cuaca yang cerah agar suasana menjadi nyaman dan bersemangat. Sketsa 

poster CD interaktif ini  dapat dilihat pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Sketsa poster Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

2. Cover box CD. 

  Konsep desain bagian depan cover box CD hampir sama dengan konsep 

pada desain poster, yang membedakan hanya pada bagian belakang cover 

terdapat gambar Rani menghadap ke belakang yang seakan-akan dalam satu 

cover itu jika dalam posisi tertutup terlihat seperti Rani terdapat di dalam 

kotak tersebut. Dan juga tetap terdapat balon kata yang seakan-akan 

mengajak anak-anak untuk belajar bersama Rani. Sketsa cover box CD 

interaktif ini dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Sketsa cover box Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis 

3. Cover cakram CD 

Desain pada cover cakram CD Hampir sama dengan cover hanya gambar 

Rani terdapat di sebelah kiri seperti mengintip yang seakan-akan ingin membuat 

kejutan seperti kejutan yang akan diberikan di dalam CD ini. Sketsa cover cakram 

CD interaktif Petualangan ini dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Sketsa cover cakram CD  Mengenal Huruf Hijaiyah. 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

 


