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BAB IV 

DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

 

Laporan tugas akhir pada BAB IV ini, menjelaskan latar belakang 

pembuatan desain yang digunakan serta implementasi sistem yang diterapkan 

dalam proses pembuatan CD pembelajaran interaktif berjudul “Ayo Mengenal 

Huruf Hijaiyah Bersama Rani”. Desain dan berbagai fitur yang diterapkan, 

dirancang dan didesain berdasarkan keyword dan analisa warna yang sebelumnya 

telah ditentukan di BAB III. Keyword yang digunakan diantaranya adalah mudah, 

Elegant, Cheerful, lighthearted, Casual, Dynamic, Enjoy, dan Enjoyable. 

 

Gambar 4.1 Diagram alur inti keyword yang digunakan 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

Proses analisa keyword tersebut dapat dihubungkan dengan diagram warna 

chart Kobayashi dalam penentuan warna yang diterapkan dalam CD pembelajaran 

interaktif ini. Berdasarkan diagram warna chart Kobayashi, warna yang 

Mudah lighthearted Casual Cheerful Elegant 

Dynamic Enjoy 

Enjoyable 
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digunakan adalah warna yang memiliki sifat sesuai dengan keyword yang telah 

dihasilkan.  

 

Gambar 4.2 Diagram warna chart Kobayashi berdasar pada keyword 

Sumber: A Book of Colors by Shigenobu Kobayashi. 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahapan perencanaan sistem, 

analisa audien dan sistem, serta perancangan desain, ide, serta konsep, adalah 

melakukan tahapan proses desain implementasi sistem yang meliputi penentuan 

desain karakter, tipografi, layout, staging, audio, dan implementasi sistem. 

4.1 Desain Karakter 

Media interaktif ini terdapat seorang karakter yang berumur 5 tahun yang 

sangat ceria. Di bawah ini akan di jelaskan mengenai detail karakter tersebut 

meliputi usia dan wardrobe. 

1. Nama karakter adalah Rani, memiliki nama panjang Cantika Maharani. 

Nama ini memilki arti yaitu Seorang Ratu yang cantik, dengan nama 

seperti ini diharapkan ia dapat memberi panutan kepada orang lain sama 
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seperti seorang ratu memberi panutan kepada rakyatnya. Disini Rani 

berkarakter ceria, dengan sifatnya tersebut akan mengajak anak-anak 

untuk belajar bersamanya sambil bermain. 

2. Fisik yang dimiliki Rani tidak kurus dan juga tidak gemuk. Ideal untuk 

anak berumur 5 tahun. Dengan tubuh seperti ini dan karakter yang ceria 

sudah pasti Rani memiliki semangat yang sangat tinggi untuk membantu 

anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an dengan mengenal huruf 

hijaiyah di dalam interaktif ini. 

3. Pakaian yang digunakan oleh Rani adalah pakaian muslim tetapi didesain 

khusus untuk anak-anak sehingga terlihat lucu, dipadu dengan warna yang 

soft dan tentunya pink (merah muda) yang mewakili anak perempuan. 

Berdasarkan diskripsi tentang karakter, maka tampilan karakter Rani dapat 

dilihat di gambar 4.3 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan karakter Rani 

Sumber: Hasil olahan penulis. 
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4.2 Tipografi 

Jenis huruf yang akan dominan adalah Cheri karena jenis huruf ini 

menyerupai sebuah tulisan anak-anak yang ditulis dengan menggunakan pensil, 

sehingga terjadi kesatuan antara tata letak tipografi dengan lingkungan yang 

dibayangkan oleh anak-anak. Jenis huruf ini juga bersifat soft, lucu, tidak kaku, 

dan berdasarkan pada keyword, yaitu logis jenis huruf ini memiliki tingkat 

keterbacaan yang jelas, sehingga sangat cocok disajikan pada anak taman kanak-

kanak yang sedang dalam masa pertumbuhan. 

ABCDEFGHIJKLMNoP 

Gambar 4.4 Jenis huruf Cheri 

Sumber: Microsoft Word font. 

4.3 Implementasi Desain 

Sub bab implementasi desain ini berisi mengenai latar belakang pembuatan 

desain yang diterapkan dalam CD pembelajaran ini. Desain yang dihasilkan 

dibuat sesuai dengan keyword dan analisa warna yang teah dilakukan sebelumnya. 

Sehingga, desain yang dihasilkan sesuai dengan target audien serta mampu 

memberi pengaruh pada kegiatan belajar mengajar anak. Implementasi desain ini 

meliputi desain judul, layout, staging, dan beberapa proses pembuatan desain CD 

pembelajaran Pengenalan Huruf Hijaiyah.  

4.3.1 Desain Judul Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah Bersama Rani 

Latar belakang pembuatan desain judul Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah 

Bersama Rani yang tampak seperti gambar 4.5.  
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Gambar 4.5 Tampilan desain judul Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

1. Pada kata “Huruf Hijaiyah” dibuat lebih besar dari kata “Ayo Mengenal”, 

dibuat sebagai penegasan kata bahwa CD pembelajaran ini tentang mengenal 

huruf hijaiyah.  

2. Kata “Huruf Hijaiyah”, di atas berwarna-warni yang menandakan bahwa 

huruf hijaiyah beragam dan denga warna seperti itu menunjukkan bahwa 

pembelajaran ini akan menarik dan menyenangkan karena didukung dengan 

warna yang sesuai keyword yaitu enjoyable. 

3. Menggunakan balon kata yang berbentuk kata, memperlihatkan seakan-akan 

Rani mengajak kita dengan berbicara langsung melalui balon kata tersebut 

yang tampak pada cover yang akan dibahas di bagian publikasi. 
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4.3.2 Desain dan Layout Menu Awal  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan awal Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

1. Layout dibuat sederhana, mengambil setting bukit karena dengan suasanya 

seperti itu yang terlihat sejuk maka belajar juga akan terasa lebih 

menyenangkan. 

2. Desain tombol “masuk” dan "keluar" dibuat pada papan kayu yang mengarah 

ke kanan dan ke kiri. Menggunakan papan kayu karena kayu adalah salah satu 

elemen yang juga menunjang dalam suasana yang bisa membuat tenang dan 

rileks. 

3. Penambahan animasi semak-semak yang bergoyang yang akan membuat 

suasana terlihat hidup walaupun hanya sebuah interaktif tapi dengan adanya 

hal tersebut anak-anak seakan-akan diajak untuk belajar disana. 
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4.3.3 Desain dan Layout Menu Utama 

Desain pada menu utama ini, tidak jauh dari menu awal hanya terdapat 

tambahan menu yang terletak di papan kayu yang tersusun tapi tidak rapi agar 

tetap menyatu dengan suasana yaitu suasana perbukitan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan desain menu utama Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

4.3.4 Staging Tampilan Utama 

Staging atau “tata panggung” pada CD pembelajaran Ayo Mengenal Huruf 

Hijaiyah dibuat dengan konsep sederhana, dan konsisten. Sederhana, karena 

pengaturan objek hanya fokus pada konten-konten yang diperlukan saja, yaitu 

karakter, foreground, background, dan beberapa properti pendukung. Konsisten, 

karena tata letak karakter, dan beberapa properti pendukung berada pada posisi 

yang sama, meski pada scene tertentu terjadi perubahan posisi dan pembesaran 

objek. Untuk lebih jelasnya, tampilan utama pada CD pembelajaran Ayo 

Mengenal Huruf Hijaiyah dapat dilihat pada kumpulan gambar tampilan utama 

pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Kumpulan beberapa scene Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

4.3.5 Proses Pembuatan 

Pembuatan CD pembelajaran interaktif ini menggunakan salah satu software 

untuk membuat animasi sekaligus pemrograman yang telah dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Gambar 4.9-4.10 adalah kumpulan beberapa gambar proses 

pembuatan CD interaktif tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Proses desain dan pewarnaan karakter Rani. 

Sumber: Hasil olahan penulis. 
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Gambar 4.10 Proses pembuatan layout Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

4.4 Audio 

Musik latar yang diterapkan pada CD interaktif ini akan lebih bersifat 

instrumental yang memiliki nada dan irama yang mampu memberikan semangat 

pada anak-anak. Musik bertema semangat akan membangkitkan  “jiwa” atau 

keinginan anak untuk terus semangat mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan. 

Musik instrumental bertema anak-anak yang digunakan adalah lagu becak yang 

diciptakan oleh Ibu Sud yang terkenal pada tahun tahun 1980 hingga awal 2000. 

Disertakannya lagu ini diharapkan mampu memperkenalkan kembali lagu anak 

nasional bagi generasi penerus bangsa, karena lagu anak tersebut saat ini mulai 

tergerus oleh lagu-lagu bergenre pop-melayu yang justru banyak dinyanyikan oleh 

anak-anak.
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Tampilan website penyedia backsound dan sound effect secara gratis yang 

digunakan pada CD interaktif Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah ini dapat dilihat 

pada gambar 4.11-4.14. 

 

Gambar 4.11 Tampilan website hikarikids.com 

Sumber: http://hikarikids.com 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan depan website soundjay.com 

Sumber: http://soundjay.com 
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Gambar 4.13 Halaman download sound website soundjay.com 

Sumber: http://soundjay.com 

 

Gambar 4.14 Halaman download sound website pachd.com 

Sumber: http://pachd.com 

4.5 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem dalam pembuatan CD interaktif Ayo Mengenal 

Huruf Hijaiyah ini bertujuan untuk mengkaji rangkaian sistem yang terkandung 

dalam CD interaktif, baik software yang digunakan hingga hardware yang harus 

dipenuhi. Tujuan kedua adalah untuk melakukan ujicoba mengenai perangkat 

lunak sistem (software) maupun perangkat keras (hardware) sebagai sarana media 



57 

 

yang digunakan untuk mengolah atau menjalankan CD interaktif yang telah 

diproduksi. 

4.5.1 Kebutuhan Komputer Minimal 

Berdasarkan hasil ujicoba pada CD interaktif yang telah diproduksi, 

diperoleh data bahwa sistem komputer yang harus dipenuhi untuk dapat 

menjalankan CD interaktif Petualangan Arjuna dengan lancar adalah komputer 

yang minimal memenuhi kebutuhan sistem sebagai berikut: 

1. OS: Microsoft Windows XP 

2. Flash Player 8.0. 

3. CD-ROM Drives. 

4. Processor: Pentium IV. 

5. Drivers kartu grafis standard. 

6. RAM: 256Mb. 

7. Soundcard, DirectX compatible (untuk suara). 

4.5.2 Action Script 

Pembuatan CD interaktif Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah, menerapkan 

pemrograman action script versi 2.0 pada tombol button dan beberapa perintah 

animasi. Berikut ini adalah lampiran action script yang diterapkan dalam CD 

interaktif Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah, diantaranya : 

1. Memulai operasi animasi: play(); 

2. Menghentikan operasi animasi: stop();   

3. Script button untuk menuju ke frame yang akan dituju: 

on(release){gotoAndPlay(//nomor frame yang dituju); } 
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4. Script button untuk melakukan perintah exit program: 

on (release) {   

fscommand ("quit", true); } 

5. Script untuk memuat eksternal swf: 

loadMovieNum("alamat/scene1.swf",1); 

4.6 Publikasi 

Publikasi pada BAB IV ini berisi implementasi atau hasil akhir desain 

poster, cover box CD, dan cover cakram CD interaktif Ayo Mengenal Huruf 

Hijaiyah Bersama Rani yang terdapat pada gambar 4.15-4.17. 

 

Gambar 4.15 Poster Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah Bersama Rani 

Sumber: Hasil olahan penulis. 
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Gambar 4.16 Cover box CD interaktif Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah Bersama 

Rani 

Sumber: Hasil olahan penulis. 

 

Gambar 4.17 Cover cakram CD interaktif Ayo Mengenal Huruf Hijaiyah Bersama 

Rani 

Sumber: Hasil olahan penulis. 


