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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Insani, Supraptono dan Hakim (2016) 

yang berjudul “Penerapan Model CTL Berbantuan Media Visual Novel Dalam 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi” bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi siswa pada materi „Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi‟ 

serta membantu meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dilakukan dengan Penelitian Tindakan Kelas, penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, tes dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian serta agar bisa 

membandingkan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan proses 

pembelajaran yang di lakukan dengan menggunakan metode CTL yang 

berbantuan media Visual Novel. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

bahwa model pembelajaran model CTL dengan bantuan dari media Visual Novel 

lebih dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa daripada menggunakan 

metode yang diceramah oleh guru di sekolah dan proses pembelajaran yang hanya 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) ataupun dengan buku mata pelajaran. 

Dikarenakan dengan adanya tokoh anime dalam game edukasi ini dapat membuat 

siswa menjadi lebih fokus terhadap materi pembelajaran. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prasetya, Tursina, dan Safriadi 

(2015) yang berjudul “Penerapan Visual Novel Dari Cerita Rakyat Asal Usul Kota 

Pontianak” dengan tujuan untuk menyampaikan cerita rakyat kepada masyarakat 

umum dengan menggunakan Visual Novel. Penulis dalam penelitian ini 
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menggunakan Ren’py dalam pembuatan game Visual Novel dikarenakan bahasa 

pemrograman yang merupakan Ren‟py itu sendiri dan Python yang digunakan 

untuk mengembangkan Visual Novel tersebut lebih mudah dimengerti. Penelitian 

ini juga dinilai berdasarkan hasil pengujian pemahaman responden, yang mana 

penelitian ini memperoleh data dari jawaban pengguna dari dua media yang 

berbeda dalam mengerjakan Pre Test dan Post Test, yaitu dari Visual Novel dan 

Buku Cerita Rakyat Pontianak. Hasil presentase yang didapatkan dari kenaikan 

rata-rata dari dua media yang berbeda tersebut adalah pada media Visual Novel 

mengalami kenaikan yang lebih banyak jika dibandingkan dari media buku, 

perbandingan dari media Visual Novel adalah 64%, sedangkan dari media buku 

mengalami kenaikan 49%. Sehingga penyampaian cerita rakyat ini lebih mudah 

dipahami dan dimengerti oleh pengguna atau responden jika menggunakan Visual 

Novel dibandingkan dengan menggunakan media buku. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Gafur (2017) dengan judul 

“Pengembangan Visual Novel Game Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di 

Sekolah Menengah Pertama” yang mana peneliti juga menggunakan Visual Novel 

untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran siswa. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan media pembelajaran sebagai salah satu cara dalam 

membantu siswa belajar atau memotivasi siswa agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Peneliti menilai bahwa guru IPS di sekolah tersebut masih terbatas, 

yang mana media yang digunakan oleh guru tersebut masih menggunakan media 

gambar dan power point dan masih digunakan secara repetitive. Sedangkan media 

pembelajaran mempunyai banyak jenis yang mana terdapat media audio, visual, 
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audio visual dan lainnya dan multimedia pembelajaran juga merupakan salah satu 

dari media pembelajaran yang memiliki berbagai macam media seperti teks, audio, 

gambar, video, dan animasi. Sehingga untuk memotivasi serta membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti menggunakan multimedia untuk 

membuat game yang berbentuk Visual Novel. Peneliti menggunakan 3 tahap 

pengembangan dalam pembuatan Visual Novel, yaitu pendefinisian, perancangan 

dan pengembangan. Tahap pendefinisian, peneliti melakukan analisis dari awal 

hingga akhir. Tahap perancangan, peneliti mulai menyusun tes, memilih media 

dan format serta diakhiri dengan rancangan awal media visual novel. Tahap 

pengembangan, peneliti memulai dari membuat produk, validasi produk dan 

melakukan uji coba. Dan dari hasil yang diperoleh oleh peneliti, Visual Novel ini 

dinyatakan efektif dalam memotivasi siswa dalam belajar serta respon siswa 

terhadap pembelajaran. 

Pada penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nama dan Arnoldi (2016) 

dengan judul penelitian “Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Pembelajaran 

Aksara Lampung “Aju dan Atu – Belajar Aksara Lampung”, Berbasis Android 

Dengan Sistem Multi-Ending Menggunakan Engine Ren‟py” yang mana pada 

penelitian ini, peneliti ini menggunakan Ren‟py dalam pembuatan Game Edukasi 

ini. Disini juga peneliti menerapkan Multi-ending dalam Visual Novel nya, yang 

mana Visual Novel ini memiliki 4 ending yang berbeda dengan 6 choice. Yang 

mana ending pertama merupakan tipe yang Great Ending, dimana semua choice 

atau pilihan yang dipilih oleh player harus tepat. Ending kedua adalah merupakan 

Good Ending yang mana harus bisa menjawab 5 choice dari 6 secara tepat. 
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Ending ketiga adalah Normal Ending yang artinya dari 6 choice yang ada, 4 

choice tersebut dipilih secara tepat. Sedangkan yang terakhir adalah Bad Ending 

yang mana poin tersebut kurang dari atau sama dengan 15, yang berarti dari 6 

choice tersebut hanya 3 choice yang benar atau bahkan kurang dari 3. Dan pada 

pembuatan game edukasi ini, peneliti menggunakan Editra untuk menuliskan 

kode programnya. Pada pengujian ini, peneliti juga melakukan pengujian untuk 

mengecek ulang untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau bugs yang terjadi 

pada program atau game tersebut setelah itu kemudian peneliti tersebut 

melakukan tahap produksi kepada target, semua saran dari tahap produksi ini akan 

digunakan oleh peneliti untuk memperbaiki kembali game atau program tersebut, 

seperti terlalu kecilnya ukuran karakter yang terlalu kecil atau ukuran font yang 

terlalu kecil, akan diperbaiki oleh peneliti menjadi lebih besar. Setelah itu, baru 

peneliti akan melakukan publikasi sistem, yang mana peneliti tersebut 

menggunakan platform Google Drive. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Benz, Priyanto dan Anra (2016) 

dengan judul “Perancangan Game Edukasi Menggunakan Model DGBL-ID 

Sebagai Media Alternatif Dalam Pembelajaran Vocabulary Bahasa Inggris”, 

peneliti menerapkan metode Digital game based learning- instructional design 

(DGBL-ID), yang mana terdapat 5 tahapan pada metode DGBL-ID. Peneliti 

menggunakan Ren‟py dalam pembuatan game edukasi dalam pembelajaran 

Vocabulary Bahasa Inggris untuk anak-anak berusia 6-2 tahun. Peneliti 

melakukan pengujian melalui metode blackbox dan kuisioner yang vadilitasnya 

telah diuji dengan menggunakan Likert’s Summated Rating (LSR), yang hasil 
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akhirnya dinilai dari pre-test dan post-test, yang mana dinilai berhasil ataupun 

efektif dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dalam mempelajari Bahasa Inggris. 

Tabel 1 berikut tentang tinjauan pustaka pada penelitian-penelitian tersebut. 
No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1. Hikmatyar 

Insani, Eko 

Supratono dan 

Luqmanul 

Hakim 

2016 Penerapan Model CTL 

Berbantuan Media 

Visual Novel Dalam 

Mengidentifikasi 

Kegunaan Program 

Aplikasi 

Proses pembelajaran pada 

penelitian ini menggunakan 

model CTL melalui bantuan 

Visual Novel mampu 

meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran siswa. 

2. Irwan Adhi 

Prasetya, 

Tursina dan 

Novi Safriadi 

2015 Penerapan Visual 

Novel Dari Cerita 

Rakyat Asal Usul Kota 

Pontianak 

Visual Novel ini dibuat dengan 

menggunakan software Ren’py 

lebih mudah dimengerti.  

3. Adrie Satrio 

dan Abdul 

Gafur 

2017 Pengembangan Visual 

Novel Game Mata 

Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Di 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Visual novel ini dinilai efektif 

dalam membantu atau 

memotivasi belajar siswa. 

4.  Gigih Forda 

Nama dan 

Flesi Arnoldi 

2016 Rancang Bangun 

Aplikasi Game 

Edukasi Pembelajaran 

Aksara Lampung “Ajo 

dan Atu – Belajar 

Aksara Lampung”, 

Berbasis Android 

Dengan Sistem Multi-

Ending Menggunakan 

Engine Ren‟py 

Penelitian ini menggunakan 

Ren‟py dalam pembuatan 

game edukasi ini. Peneliti 

menerapkan multi-ending 

dalam game edukasi ini untuk 

mendapatkan 4 ending yang 

berbeda. Serta peneliti ini juga 

menggunakan Editra yang 

terdapat pada program Ren‟py 

untuk menulis kode program. 

5. Randa Benz, 

Heri Priyanto, 

dan Hengky 

Anra 

2016 Perancangan Game 

Edukasi Menggunakan 

Model DGBL-ID 

Sebagai Media 

Alternatif Dalam 

Pembelajaran 

Vocabulary Bahasa 

Inggris 

Penelitian ini menerapkan 

model DGBL-ID dalam 

pengembangan dan 

perancangan game visual 

novel. Hasil akhir yang dinilai 

dari pre-test dan post-test. 

Dari hasil pengujian tersebut, 

hasil nya adalah game ini 

dinilai cukup berhasil dalam 

memenuhi kebutuhan anak-

anak dalam mempelajarari 

Bahasa Inggris. 

 

Sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan Ren’py dalam 

pembuatan Visual Novel yang mana bahasa pemrogramannya sendiri merupakan 
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bahasa Ren’py dan Python yang lebih mudah dimengerti, juga dikarenakan 

software tersebut dikhususkan untuk membuat game Visual Novel. Penulis 

menggunakan media buku sebagai sumber utama dalam penjelasan mengenai 

sejarah terpisahnya korea utara dan korea selatan yang akan disampaikan oleh 

penulis melalui media Visual Novel tersebut, yang mana mungkin penulis juga 

akan mendapatkan beberapa informasi dari beberapa jurnal ataupun artikel jika 

dirasa informasi tersebut dapat berguna dalam melengkapkan informasi. Penulis 

akan menggunakan model Multi-Ending untuk mendapatkan ending yang berbeda. 

Tujuan dari penulis dalam penggunaan Multi-Ending adalah agar pengguna tidak 

merasa bosan dengan satu ending, yang mana memungkinkan pengguna untuk 

memainkannya kembali untuk mendapat ending yang berbeda. Peneliti juga akan 

menuliskan kode programnya pada Editra, yang mana Editra terdapat pada 

aplikasi Ren‟py dan bisa berjalan di OS Windows. Dan penulis juga akan 

melakukan uji coba seperti yang juga dilakukan oleh para peneliti, penulis juga 

akan mengimplementasikan dan menyimpan visual novel tersebut dalam media 

penyimpanan dan dengan pembuatan game ini, diharapkan informasi yang ingin 

disampaikan penulis dalam menyampaikan sejarah kepada pelajar ataupun kepada 

masyarakat umum sebagai media pembelajaran melalui Visual Novel seperti yang 

telah dilakukan oleh para peneliti terhadap penelitian mereka sebelumnya, dapat 

tersampaikan kepada pelajar ataupun masyarakat umum. 
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2.2 Landasan teori 

2.2.1 Multimedia Development Life Cycle 

Menurut Pratama (2014), dalam versi Luther-Sutopo adalah metodologi 

pengembangan multimedia yang terdiri dari 6 tahap yaitu konsep (concept), 

perancangan (design), pengumpulan materi atau pengumpulan bahan (material 

collecting), pembuatan (assembly), pengujian atau uji coba (testing), dan distribusi 

(distribution). Menurutnya keenam tahap ini tidak perlu saling berurutan dalam 

pengerjaan praktiknya, karena pada tahap-tahap tersebut dapat saling berganti 

posisi. Walau begitu, pada tahap konsep tetap harus menjadi yang paling pertama 

dikerjakan. Gambar 2.1 adalah versi tahapan pengembangan Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC). 

 
Gambar 2.1 Tahapan MDLC  

Arti dari gambar yang diberikan titik-titik dari Distribusi ke Konsep yang 

direvisi oleh Binanto tersebut adalah dengan sesudah dirancangnya sebuah 
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perangkat lunak atau aplikasi, maka memungkinkan jika adanya pembaharuan 

maka dapat segera ditangani atau diatasi. Adapun 6 tahapan dari metodologi 

pengembangan multimedia ini, yaitu: 

1. Konsep (Concept) 

Menurut Mustika, Sugara dan Pratiwi (2017), tahap konsep adalah 

tahap yang dimulai dengan menentukan tujuan dalam pembuatan 

aplikasi ini dan siapa pemakai program ini, serta juga menentukan 

berbagai macam aplikasi seperti aplikasi interaktif, atau presentasi. 

Dan juga tujuan aplikasi seperti digunakannya sebagai media 

pembelajaran, hiburan, tutorial, DLL. 

2. Perancangan (Design) 

Menurut Nurajizah (2016), jika pada tahap konsep sudah pasti dan 

matang, maka untuk masuk ke tahap perancangan akan menjadi lebih 

mudah karena sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Pada tahap 

ini menurut Nurajizah adalah tahap yang mulai membuat spesifikasi 

secara detail atau terperinci mengenai arsitektur terhadap suatu proyek, 

dari tampilan, hingga mengenai kebutuhan material proyek, serta gaya 

dari proyek tersebut. Dari tahap ini juga, storyboard mulai dirancang 

dari alur cerita dari setiap scene ke scene dan juga memasukan semua 

elemen atau objek multimedia ke dalamnya untuk memudahkan 

pemahaman bagi pengguna serta dapat memudahkan peneliti dalam 

pembuatan aplikasi nantinya. 

 



16 
 

Universitas Internasional Batam 

Catherine Atmajaya, Perancangan Video Game berupa Visual Novel Sebagai Media 

Pembelajaran Tentang Sejarah Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan, 

2018 

3. Pengumpulan Materi / Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 

Menurut Mustika, Sugara dan Pratiwi (2017), material collecting ini 

merupakan tahap pengumpulan bahan, dimana bahan yang dimaksud 

bisa berupa elemen multimedia seperti animasi, foto, audio, ataupun 

video yang bisa diperoleh secara gratis ataupun pemesanan kepada 

pihak yang bisa merancang sesuai dengan keinginan, serta 

pengumpulan materi terhadap sebuah pembahasan dari topik yang 

diangkat dengan berbagai sumber, seperti dari buku bahan ajar materi 

seperti yang dilakukan oleh Dewi, Isnanto, dan Martono (2015). Inti 

dari tahap ini adalah pengumpulan bahan sesuai dengan kebutuhan 

yang akan dikerjakan pada project. Dalam kasus ini, menurut Mustika 

dan rekannya adalah tahap yang bisa dikerjakan secara parallel dengan 

tahap pembuatan (assembly), tetapi ada juga kasus yang bisa 

dikerjakan secara linear dari tahap pengumpulan data dan tahap 

pembuatan. 

4. Pembuatan (Assembly) 

Menurut Pratama (2014), tahap ini merupakan tahap pembuatan 

terhadap aplikasi, yang berupa pembuatan semua objek atau bahan 

multimedia berdasarkan tahap yang sudah dirancang pada tahap design 

atau tahap perancangan seperti storyboard atau stuktur navigasi yang 

telah dirancang untuk memudahkan dalam pembuatan aplikasi pada 

tahap ini agar aplikasi bisa menjadi utuh dan sesuai dengan yang 

diinginkan atau direncanakan. 
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5. Pengujian atau Uji Coba (Testing) 

Menurut Nurajizah (2016), tahap ini merupakan tahap pengujian 

terhadap suatu aplikasi yang telah dibuat, pengujian ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa hasil pembuatan aplikasi tersebut sesuai 

dengan rencana. Menurut Nurajizah juga ada 2 jenis pengujian dalam 

tahap ini, yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. Pengujian alpha 

merupakan pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut untuk 

memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi pada aplikasi tersebut 

seperti memastikan bahwa tampilan tiap halaman, fungsi tombol serta 

suara yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik, jika terdapat 

adanya kesalahan atau bugs maka aplikasi dapat segera diperbaiki. 

Setelah aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan keinginan, 

maka pengujian beta dapat dilakukan, pada pengujian ini akan 

dilakukan pengujian aplikasi kepada pemakai atau pengguna untuk 

memastikan bahwa tujuan dari penelitian dapat tercapai dan 

tersampaikan dengan baik. 

6. Distribusi (Distribution) 

Menurut Mustika, Sugara, dan Pratiwi (2017), pada tahap distribusi ini 

adalah tahap akhir dimana suatu aplikasi yang sudah utuh tersebut siap 

disimpan ke dalam suatu media penyimpanan yang mana media 

tersebut juga siap untuk dioperasikan dan digandakan untuk 

dipublikasikan, yang bisa berupa CD, hardisk, ataupun perangkat 

mobile dan situs web seperti yang dilakukan oleh Nurajizah (2016). 



18 
 

Universitas Internasional Batam 

Catherine Atmajaya, Perancangan Video Game berupa Visual Novel Sebagai Media 

Pembelajaran Tentang Sejarah Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan, 

2018 

Nurajizah juga akan melakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut 

jika media penyimpanan tidak mampu untuk menampung aplikasinya, 

peneliti tersebut akan memasukan tahap evaluasi ke dalam tahap ini 

untuk membuat pengembangan produknya menjadi lebih baik. 

2.2.2 Multimedia 

Menurut Maryati dan Purnama (2013), multimedia merupakan 

penggabungan atau kombinasi beberapa media yang berbeda dalam bentuk teks, 

audio, animasi, grafik/images, dan video untuk menyampaikan sebuah informasi. 

Adapun beberapa elemen atau unsur-unsur multimedia, yaitu: 

1. Teks 

Teks merupakan salah satu multimedia yang sangat berguna bagi pemakai 

karena kemudahan dalam menjelaskan sebuah adegan yang sedang 

berlangsung ataupun kemudahan dalam penyampaian suatu informasi 

(Taufika, 2013). 

2. Gambar 

Gambar merupakan sebuah bentuk yang disajikan sebagai sarana yang 

mana berguna untuk memudahkan suatu informasi agar lebih mudah 

dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh para pemakai. Gambar juga 

biasa sering disebut sebagai alat penerjemah (Maryati dan Purnama, 2013). 

Menurut Antonio (2013), adapun jenis-jenis gambar yang sering 

digunakan dalam gambar digital, yaitu: 
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a. Bitmap (BMP) 

Tipe file BMP secara umum dapat digunakan pada Sistem Operasi 

Windows dan OS/2. Kelebihan dari file BMP ini adalah file-nya 

dapati dibuka hampir diseluruh aplikasi pengolah gambar, 

sayangnya file BMP ini memiliki ukuran file yang lebih besar 

daripada tipe file yang lainnya (baik yang terkompresi maupun 

yang tidak terkompresi). 

b. Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG) 

Tipe file ini sudah sangat umum digunakan untuk web atau blog. 

Sayangnya tipe file ini memiliki sifat kompresi yang dapat 

menurunkan kualitas gambar (lossy compression). Jika setiap kali 

menyimpan file ke tipe JPG dari tipe file yang lain, biasanya 

ukuran gambar nya mengecil tetapi kualitasnya juga ikut menurun 

dan tidak bisa kembali ke semula lagi. Tetapi meskipun dengan 

penurunan kualitas gambar, terdapat gambar-gambar tertentu yang 

contohnya berupa pemandangan, penurunan kualitas gambar 

tersebut hampir tidak terlihat oleh mata. 

c. Graphics Interchange Format (GIF) 

Tipe file ini memungkinkan dalam penggunaan warna yang 

transparan dan dapat digunakan dalam pembuatan animasi yang 

sederhana, tetapi untuk saat ini standar GIF hanya 256 warna saja.  

Tipe file ini mempunyai sifat kompresi yang tidak menghilangkan 

data (lossless compression) tetapi mengalami penurunan warna 
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menjadi 256 sehingga sering membuat gambar yang kaya warna 

menjadi tidak realitis. 

d. Portable Network Graphics (PNG) 

Tipe file ini mempunyai banyak kelebihan, yaitu mempunyai sifat 

kompresi yang kuat dengan warna yang lebih banyak serta file ini 

menggunakan kompresi yang tidak menghilangkan data (lossless 

compression). Kelebihan lainnya adalah adanya warna transparan 

dan alpha. Warna alpha memungkinkan sebuah gambar bersifat 

transparan tetapi masih dapat dilihat oleh mata seperti samar-samar 

atau bening. Jumlah warna pada file PNG juga dapat diatur dengan 

jumlah warnanya 64 bit (true color + alpha) sampai indexed color 

1 bit. Dengan jumlah warna yang sama, kompresi dari file PNG 

lebih baik dibandingkan GIF, tetapi memiliki ukuran file yang 

lebih besar daripada JPG. 

3. Audio 

Audio merupakan sembarang bunyi yang berbentuk digital, seperti 

suara, musik, narasi, ataupun segala sesuatu yang dapat didengarkan. 

Suara bisa ditambahkan sebagai sound effect untuk terlihat lebih 

menarik, begitu juga dengan suara latar biasa nya didapati efektif 

karena dapat meningkatkan daya tumpuan serta daya tarik dalam suatu 

penyajian bagi pendengar (Purmawanto, 2013). 

Menurut Kausar, Sutiawan dan Rosalina (2015), Audio merupakan 

multimedia yang dapat menyampaikan pesan duka, senang, sedih, 
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maupun ketakutan ataupun yang lainnya disesuai dengan kondisi dan 

situasi. Menurut mereka juga audio dalam multimedia yang jika 

berbentuk narasi biasanya akan diikutin oleh teks atau gambar/foto 

agar dalam penyampaian informasi menjadi lebih mudah dimengerti 

atau dipahami. Adapun juga jenis-jenis format, yaitu tipe file .aiff 

(audio interchang file fotmat), .au dan .snd, .ra atau .rm (real 

audio), .mp3 (MPEG audio Layer 3), .mov (Quicktime Movie), .swa 

(shockware Audio), dan .asf (Advance Streaming Format). 

4. Animasi 

Animasi merupakan sebuah proses merekam dan memainkan kembali 

serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. 

Sehingga dengan kata lain, Animasi berarti menghidupkan atau usaha 

untuk menghidupkan atau menggerakan sesuatu yang tidak dapat 

bergerak sendiri (Buchari, Sentinuwo dan Lantang, 2015).  

Menurut Sukiyasa dan Sukoco (2013), penggunaan animasi sebagai 

media pembelajaran dinilai sangat membantu proses pembelajaran 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pengajaran serta 

meningkatnya hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran menggunakan 

animasi tersebut juga ternyata memiliki hasil bahwa pemahaman 

terhadap suatu materi menjadi lebih mudah dimengerti atau mudah 

diterima. Animasi yang digunakan sebagai media pembelajaran juga 

dinilai efektif karena dapat meningkatkan daya tarik proses 
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pembelajaran serta dapat memotivasi siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran (Sukiyasa dan Sukoco, 2013). 

5. Video 

Video merupakan suatu sistem gambar yang hidup maupun bergerak 

secara berurutan. Yang menurut Maryati dan Purnama juga bahwa 

video terdapat dua macam, yaitu Video Analog dan Video Digital. 

Video analog adalah video yang dibentuk dari deretan sinyal elektrik 

yang direkam oleh kamera dan kemudian dipancarluaskan melalui 

gelombang udara atau singkatnya bisa dikatakan bahwa sinyal dari 

video analog merupakan gelombang, sedangkan sinyal dari video 

digital merupakan bentuk angka-angka 1 dan 0.  Menurut Smaldino, 

Russell, dan Lowther (2014) dalam bukunya, Video digital merupakan 

sistem video yang lebih baik jika dibandingkan analog karena sinyal 

digital yang dapat disalin, disimpan dan dipancarkan lebih akurat 

daripada sinyal analog. Selain itu, gambar video digital juga dapat 

direkayasa, disimpan, diduplikasi, serta dikirimkan dari satu komputer 

ke komputer lainnya, bahkan bisa diputar berulang kali tanpa 

kehilangan kualitas, serta kualitas dari gambar video digital yang tidak 

akan menurun selama penyuntingan dan penyalinan berbeda dari 

analog yang bisa menurun (Smaldino, Russell dan Lowther, 2014). 

2.2.3 Visual Novel 

Menurut Kusnawi dan Firmansyah (2015), Visual Novel merupakan 

sebuah game atau cerita yang interaktif, yang mana sebagian besarnya 
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menggunakan gambar statis dan juga ada beberapa yang menggunakan gambar 

style anime. Atau bisa disebut juga Visual Novel yang mana cerita novel nya 

tersebut dijadikan atau divisualisasikan menjadi sebuah game yang mampu 

berinteraksi dengan player atau pemain, juga terdapat setiap interaksi pertanyaan 

pada setiap jalan cerita yang ada, yang mana juga setiap pilihan terhadap 

pertanyaan itu bisa memiliki cerita yang berbeda. 

Menurut Tommy, Isnanto dan Rian (2015) Visual Novel adalah sebuah 

jenis permainan yang yang bisa dimainkan di komputer maupun konsol. Visual 

Novel ini adalah jenis permainan pertualangan, yang mana jenis permainan ini 

difokuskan pada ceritanya, sehingga player atau pemain merasa seperti membaca 

novel di PC yang menampilkan gambar serta teks dan suara. Seringkali juga 

pemain diharuskan untuk memilih pilihan-pilihan yang akan muncul setelah 

beberapa interaksi yang telah dilakukan untuk melanjutkan jalan cerita yang 

selanjutnya, dan biasanya setiap pilihan yang dipilih oleh pemain dapat 

memengaruhi jalan cerita yang sedang berjalan.  

Karena banyaknya Visual Novel yang saat ini mempunyai beberapa alur 

cerita dan akhir cerita yang berbeda (akhir cerita atau ending yang beragam), yang 

mana juga dalam kasus ini gameplay tersebut diambil dari keputusan pilihan 

pemain untuk memilih sebuah arah atau sebuah alur cerita dalam permainan. 

Menurutnya juga ada beberapa elemen yang dapat membuat permainan atau game 

tersebut dikatakan sebagai Visual Novel yaitu, teks, gambar, suara, alur cerita 

yang unik, serta ending cerita yang lebih dari satu atau disebut sebagai multiple 

ending (Akhir cerita atau ending yang beragam). 
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Multiple ending atau multi-ending menurut Nama dan Arnoldi (2016) 

adalah multi yang berdasarkan kamus definisi Oxford, multi merupakan 

mempunyai atau melibatkan beberapa elemen, bagian atau anggota. Sedangkan 

ending sendiri memiliki arti akhir atau bagian akhir atau final dari sesuatu. 

Sehingga menurutnya multi-ending mempunyai beberapa bagian akhir atau jika di 

dalam game maupun visual novel tersebut memiliki jenis multi-ending maka 

artinya game tersebut mempunyai cerita akhir yang bercabang. Serta menurut 

Nama dan Arnoldi juga, bahwa dengan diterapkannya sistem multi-ending ini 

dapat membuat para pemain atau pengguna untuk terus mencoba mendapatkan 

ending yang lain sehingga pemain atau pengguna menjadi lebih mudah belajar 

dan mengerti karena permainan tersebut dimainkan berulang-ulang kali. 

Menurut Novaliendry (2013) game edukasi adalah sebuah permainan yang 

menyertakan pembelajaran dan merupakan media pembelajaran yang diharapkan 

dapat membantu pembelajaran dan memudahkan pemahaman akan suatu materi 

dengan cepat yang mana sebenarnya hal itu berguna dalam dunia pendidikan.  

Menurut Benz, Priyanto dan Anra (2016) salah satu media pembelajaran 

yang bisa membantu dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa adalah 

dengan dibuatnya aplikasi yang mengandung unsur nya pendidikan, salah satunya 

adalah dengan permainan atau game. Menurutnya game atau permainan 

merupakan aplikasi yang edukatif, yang mana menurutnya juga bisa dijadikan 

sebagai media pembelajaran, dimana prosesnya adalah belajar sambil bermain 

sehingga game atau permainan yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah dengan menggunakan game edukasi atau permainan yang mengandung 
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unsur pendidikan. Dalam upaya untuk membantu meningkatkan proses 

pembelajaran siswa, Benz dan rekan-rekannya sendiri menggunakan Visual novel 

sebagai media pembelajaran, dan dinilai berhasil dari hasil pengujian yang 

menggunakan aplikasi Visual Novel sebagai media pembelajaran kepada anak-

anak yang berusia 6 hingga 12 tahun. 

Menurut Jubaedi (2017), game merupakan media pembelajaran yang baik 

jika dilibatkan ke dalam proses pendidikan dikarenakan manusia memiliki sifat 

dasar lebih cepat mengerti jika sudah menyangkut segala sesuatu yang 

berhubungan dengan visual-verbal. Oleh karena itu, game cenderung akan terus 

dimainkannya secara berulang-ulang kali hingga para pemain merasa puas dan 

dengan demikian materi-materi yang disampaikan menjadi mudah dicerna dan 

mudah dimengerti oleh para pengguna atau para pemain. Menurut Jubaedi juga 

Visual Novel merupakan media interaktif atau buku interaktif digital yang mana 

maksudnya adalah formatnya yang secara kesuluruhannya menggunakan teks 

tetapi karenanya dalam Visual novel juga ada penggunaan gambar maupun suara 

yang vital, sehingga dalam penyampaian informasi terasa lebih mudah dicerna 

dan dimengerti. Oleh karena itu, Junaedi juga menggunakan Visual Novel sebagai 

media pembelajaran. 

2.2.4 Ren’py 

Menurut Benz, Priyanto dan Anra (2016) Ren‟py merupakan sebuah 

software khusus untuk pembuatan Visual Novel dengan mudah. Bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah dengan 

menggunakan Python. Menurutnya juga, Ren‟py memiliki beberapa fitur-fitur 
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yaitu seperti penyimpanan permainan, percabangan cerita, transisi antara bagian 

cerita, dan lain-lain. Script atau bahasa pemrograman Ren‟py dituliskan pada file 

yang berformat .rpy.  

Menurut Jubaedi (2017) Ren‟py merupakan sebuah framework yang mana 

didalamnya tersebut menggunakan bahasa pemrograman Ren‟Py dan Python yang 

digunakan untuk membantu mengembangkan game Visual Novel. Selain itu, 

aplikasi ini juga menurutnya fleksibel karena bisa dijalankan dibeberapa OS atau 

sistem operasi yang berbeda. Sama seperti menurut Nama dan Arnoldi (2016) 

bahwa kelebihan terbesar dari program Ren‟py adalah karena program Ren‟py 

atau aplikasi Ren‟py bisa dijalankan di hampir semua komputer. Yang mana ada 

tiga sistem operasi yang didukung oleh Ren‟py yaitu Windows, Linux, dan Mac 

OS X. Sehingga game yang telah dibuat membuat pengguna tidak perlu 

mengunduh runtimes, drivers, codecs, atau  sejenis nya karena jika pengguna 

memakai salah satu OS yang didukung, maka Ren‟py dapat berjalan dengan 

lancar. Jika tidak sekalipun, kemungkinan Ren‟py dapat tetap berjalan, karena 

Ren‟py ditulis dengan menggunakan teknologi portable seperti pygame. 

2.2.5 Python 

Menurut Tobing (2014), Python mempunyai bahasa pemrograman yang 

lebih ringkas dan mudah dimengerti daripada bahasa pemrograman lainnya serta 

Python juga dapat digunakan secara gratis. Menurut Saptono, Fitrianingsih, 

Ningsih, dan Sampurna (2013) Python merupakan bahasa pemrograman yang 

dapat dikembangkan dan bersifat Open Source. Menurutnya juga Python 

merupakan bahasa pemrograman yang  lebih efektif dikarenakan dapat bekerja 
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pada multi plaf-form serta dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman 

lainnya untuk menghasilkan aplikasi yang dinginkan. Bahasa Python sendiri 

menurutnya juga merupakan bahasa pemrograman yang interpreter yang mana 

karena karena Python juga dieksekusi dengan sebuah interpreter. 

2.2.6 Sketchup 

Menurut Utama (2014) Sketchup atau Google Sketchup adalah sebuah 

program atau software yang digunakan untuk membuat model 3 Dimensi (3D) 

dimana pengguna nya dapat menciptakan sesuatu yang dapat digambarkan, seperti 

pada contohnya adalah model phororealistic untuk Google Earth dan juga 

pembuatan bangunan 3D yang dapat dipasang di Google Earth. Saat ini Sketchup 

dikenal sebagai sebuah program permodelan 3D untuk aplikasi, yang mana 

berguna untuk arsitektur, teknik sipil dan mekanik, film serta desain untuk video 

game. 

 Tabel 2 berikut tentang tools yang digunakan oleh penulis pada aplikasi 

sketchup. 

No Tools Fungsi 

1. 

Select 

Untuk select objek 

2. 

Eraser 

Untuk menghapus objek, juga bisa digunakan untuk 

menghapus garis 

3. 

 Line 

Untuk membuat garis 

4. 

 

Rectangle 

Membuat kotak  



28 
 

Universitas Internasional Batam 

Catherine Atmajaya, Perancangan Video Game berupa Visual Novel Sebagai Media 

Pembelajaran Tentang Sejarah Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan, 

2018 

No Tools Fungsi 

5. 
 Orbit 

Memutar arah layar atau memutar arah jendela kerja 

6. 
 Move 

Untuk memindahkan objek 

7. 
 Pan 

Untuk menggeser layar atau menggeser arah jendela kerja 

8. 

Push/Pull 

Untuk membentuk gambar atau objek 2D menjadi bentuk  

objek 3D 

9. 
 Rotate 

Untuk memutar arah objek 

10. 

 Paint 

Bucker 

Untuk mewarnai objek 

 

2.2.7 Photoshop 

Menurut Rivai dan Purnama (2014), Photoshop merupakan sebuah 

software yang digunakan untuk mengelolah grafik yang mana dapat digunakan 

oleh para designer grafis dan web di seluruh dunia. Tampilan yang mudah 

dimengerti, lengkapnya fasilitas yang ditawarkan serta kemudahan yang dapat 

diperoleh dari berbagai sumber fasilitas pendukung menjadikan Photoshop 

sebagai pilihan bagi para designer sebagai software yang paling handal. 

Menurut Juliana (2017), Photoshop merupakan software yang mana 

gambar atau foto digunakan untuk dimodifikasi secara professional, baik 

dimodifikasi secara yang mudah hingga ke yang sulit. Photoshop juga merupakan 

software yang berguna dalam pengelolaan gambar berbasis bitmap dikarenakan 

photoshop yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga bisa 
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menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Menurutnya juga 

photoshop mempunyai fitur yang lengkap sehingga banyak sekali para desainer 

grafis professional yang menggunakan software ini. 

2.2.8 Adobe Premiere 

Menurut Bentelu, Sentinuwo, dan Lantang (2016) Adobe Premiere 

merupakan program yang digunakan secara luas dan umum dalam pengeditan 

video. Menurut Bentelu dan rekannya juga, Adobe Premiere sendiri sudah 

digunakan secara umum oleh rumah-rumah produksi, televisi dan praktisi 

dibidangnya. Dan menurut mereka juga, animasi bukanlah fungsi utama dari 

Adobe Premiere karena fungsi utama dari Adobe Premiere adalah untuk 

merangkai video, gambar, dan audio dengan tujuan agar penampilan video 

menjadi lebih menarik. 


