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Abstract—Berdasarkan hasil survey, ditemukan 

bahwa tingkat pengenalan anak-anak terhadap 

jajanan khas Gresik masih rendah. Fenomena ini 

disebabkan oleh mulai punah atau hilangnya 

beberapa makanan khas Gresik karena tidak ada 

generasi penerus yang melanjutkan jajananan 

tersebut. Oleh sebab itu, perancangan ini bertujuan 

untuk memperkenalkan jajanan khas Gresik kepada 

anak-anak. Metode perancangan terdiri atas tiga 

proses, yaitu pre desain, desain, dan post desain. Hasil 

dari perancangan ini berupa aplikasi pendukung 

buku cerita bergambar dengan teknologi augmented 

reality untuk anak usia 7-11 tahun. Pada usia 

tersebut, anak-anak telah dapat melakukan 

klasifikasi dan mengidentifikasi benda menurut 

karakteristiknya. Melalui teknologi augmented 

reality, visualisasi proses pembuatan jajanan khas 

Gresik dapat ditampilkan secara interaktif dengan 

konten multimedia yang atraktif.nya. 
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I. PENDAHULUAN 

Dikenal sebagai Kota Santri, Gresik yang 

merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur. Proses Islamisasi di Gresik 

berjalan seiring dengan jalur perdagangan yang 

melewati pelabuhan Gresik. Tidak heran karena 

pada abad ke 15, Gresik dipandang sebagai kota 

perdagangan laut paling kaya dan penting di 

seluruh pulau Jawa [1]. 

Pengaruh budaya Cina, India, dan Arab yang 

masuk melalui jalur dagang membuat Gresik kaya 

akan peninggalan yang mengandung unsur 

akulturasi budaya. Salah satu peninggalan yang 

kental dengan unsur tersebut adalah kuliner. Gresik 

memiliki lebih dari 200 kuliner khas, tetapi hampir 

setengahnya telah hilang dan punah. Potensi kuliner 

yang seharusnya dapat diwariskan secara turun-

temurun telah tergerus oleh popularitas kuliner 

modern. 

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, 

peneliti merancang sebuah media edukasi untuk 

memperkenalkan kuliner Gresik yang hampir punah 

melalui media yang menarik bagi anak-anak. 

Segmentasi penelitian ini adalah anak usia 7-11 

tahun yang tinggal di Gresik. Segmentasi ini dipilih 

karena anak-anak dipandang sebagai pewaris 

kebudayaan yang potensial untuk melestarikan 

kuliner khas Gresik. 

Berhadapan dengan anak-anak di era revolusi 

industri 4.0 merupakan tantangan tersendiri bagi 

peneliti. Anak-anak di era ini adalah generasi baru 

yang dekat dengan teknologi dan disebut sebagai 

generasi digital [2]. Generasi ini membutuhkan 

lebih dari sekedar buku bacaan tradisional, 

melainkan harus melakukan interaksi langsung 

dengan sumber informasi. 

Dalam perancangan ini dihasilkan media 

edukasi berupa buku cerita bergambar dengan 

teknologi augmented reality (AR) berisi konten 

animasi yang dapat meningkatkan minat dan 

pengetahuan anak-anak terhadap kuliner khas 

Gresik. Buku bergambar dengan teknologi AR 

dapat menjadi jembatan antara media cetak dengan 

dunia digital yang dapat menjadi sarana edukasi 

yang atraktif dan interaktif. 

II. METODE 

Metode perancangan, seperti terdapat pada Fig. 

1, meliputi proses pre desain, desain, dan pos desan. 
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Pada proses pre desain, peneliti melakukan 

identifikasi masalah dan analisis data. Identifikasi 

masalah dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak 

terhadap kuliner tradisional Gresik, observasi 

lapangan dan wawancara untuk mendapatkan data 

langkah pembuatan kuliner khas Gresik serta data 

visual kondisi sekitar pelabuhan, dan didukung 

dengan data literatur terkait. 

Pada proses desain, peneliti merancang desain 

skematik melalui tahap brainstorming dan seleksi 

ide untuk mendapatkan konsep ide terbaik untuk 

direalisasikan pada tahap pengembangan desain. 

Pada proses post desain, peneliti melakukan 

evaluasi dengan melakukan uji coba produk kepada 

anak-anak usia 7-11 tahun sebelum masuk ke tahap 

eksekusi desain.  

III. PRE DESAIN 

Pada proses perancangan pre desain, peneliti 

melakukan identifikasi masalah melalui penyebaran 

kuesioner, wawancara, observasi, serta didukung 

oleh studi literatur. Hasil analisis dari data yang 

terkumpul adalah sebagai berikut. 

 

Fig 1. Bagan metode perancangan 

 

A. Fenomena Pengenalan Anak-Anak terhadap 

Jajanan Gresik 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai 

pengenalan anak-anak usia 7-11 tahun di sebuah 

sekolah dasar di Gresik, diketahui bahwa mayoritas 

anak-anak hanya mengenal 3 dari 10 jenis jajanan 

khas Gresik (30%), yaitu nasi krawu, jenang 

jubung, dan sego roomo. Berbeda dengan 

pengenalan makanan asing seperti hamburger, 

pizza, dan sosis yang mencapai angka 94,6%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan 

anak-anak Gresik mengenai jajnan khas Gresik 

masih sangat kurang. Oleh sebab itu, diperlukan 

media yang sesuai untuk memperkenalkan jajanan 

khas Gresik bagi anak-anak yang dikemas secara 

menarik. 

B.  Kehidupan Masyarakat Pesisir 

Berdasarkan data pada tahun 2018, terdapat 956 

jumlah rumah tangga di Gresik yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Di lokasi Pelabuhan 

Gresik terdapat tempat dermaga, tempat 

pengeringan ikan, dan masyarakat yang bergotong 

royong. Terdapat berbagai jenis kapal di Pelabuhan 

Gresik, mulai dari kapal pengangkut barang hingga 

kapal pencari ikan. 

Di sekitar pelabuhan terdapat salah satu 

pemukiman warga bernama Desa Lumpur. 

Masyarakat di desa tersebut berbicara dengan 

menggunakan bahasa daerah Gresik, seperti 

mennggunakan kata ‘sang’ sebagai pengganti kata 

kepemilikan ‘saya’ dan ‘siro’ sebagai pengganti 

kata ‘anda’. 

C.  Media Edukasi Berbasis Augmented Reality 

Teknologi Augmented Reality (AR) dapat 

didefinisikan sebagai proses pengombinasian objek 

berupa gambar statis maupun dinamis dengan 

melapisi suatu gambar menggunakan data 

komputasi yang sesuai[3]. AR merupakan teknologi 

dengan real-time system sehingga melibatkan 

interaksi langsung antara media dengan pengguna. 

Diperlukan tiga komponen untuk merancang AR, 

yaitu kamera untuk menangkap objek, display 

untuk menampilkan hasil, dan perangkat komputasi 

untuk menjalankan program[3]. Proses tersebut 

terdapat pada Fig 2.. 

 

Fig 2. Bagan Sistem Pengolahan AR (Sumber: 

Sitanen, 2012:20) 

Teknologi AR dapat mempersempit jarak antara 

dunia virtual dan dunia nyata sehingga lebih atraktif 

dan menarik[4]. Dalam proses edukasi, kelebihan 
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teknologi AR memiliki kelebihan, yaitu 

(1)menghadirkan pembelajaran dalam bentuk yang 

sederhana dan atraktif yang menghibur dan 

interaktif; (2)memungkinkan siswa untuk 

memutuskan hal-hal yang diinginkan 

sendiri; (3)memperkaya proses pembelajaran 

dengan teknologi yang modern; (4)menjadi sarana 

pembelajaran yang efektif; (5) menghadirkan 

informasi yang jelas dan ringkas; (6)mendukung 

interaksi antara siswa dengan guru; (7)hemat biaya 

dan mudah dikembangkan; (8) menyediakan ruang 

praktis untuk meingkatkan pengalaman; 

(9)memiliki kemungkinan perkembangan inovasi; 

dan (10)menciptakan atmosfer yang menyenangkan 

[5]. 

Dalam perancangan ini, objek statis yang 

dijadikan penanda (marker) adalah gambar dalam 

buku cerita. Objek tersebut terintegrasi dengan 

aplikasi yang dapat mengolah gambar statis 

menjadi animasi melalui perangkat komputasi. 

Peran AR pada perancangan ini adalah penjelas 

narasi yang disampaikan secara ringkas dalam buku 

cerita bergambar. Konten AR berisi animasi yang 

didukung dengan suara yang dapat merangsang 

indera visual dan audio pada anak sehingga 

informasi yang disampaikan lebih atraktif dan 

menarik. 

IV. DESAIN 

A.  Desain Skematik 

1) Animasi Parallax 

Konten AR yang digunakan dalam perancangan 

ini adalah animasi latar belakang dan proses 

pembuatan makanan khas gresik. Jenis animasi 

yang digunakan adalah animasi 2D. 

Animasi yang ditampilkan dalam perancangan 

ini menggunakan prinsip motion parallax. Prinsip 

motion parallax digunakan agar memberikan 

persepsi kedalaman dalam tampilan animasi 2D, 

sehingga anak-anak dapat merasakan efek 3D semu 

dalam tampilan tersebut[6]. 

2) Konten Kreatif 

Berdasarkan hasil analisis data, perancangan 

buku cerita bergambar berbasis AR ini terdiri atas 

beberapa seri. Pembagian seri berisi latar belakang 

dan proses pembuatan jajanan khas Gresik. Seri 

pertama berjudul Pendekar Masin yang 

menceritakan tentang bubur masin. 

 

Fig 4. Bubur Masin Khas Gresik 

Bubur masin, yang terdapat pada Fig. 3, 

merupakan bubur khas Gresik yang terbuat dari 

jagung dan biasa ditemukan pada saat Bulan 

Ramadhan. Perancangan seri Pendekar Masin 

diawali dengan perkenalan latar kehidupan anak-

anak Gresik yang hidup di daerah pelabuhan. 

 

Fig 5. Karakter tokoh utama Ain 

Cerita disampaikan secara naratif imajinatif 

dengan sudut pandang tokoh utama. Tokoh utama 

yang dipilih adalah seorang anak laki-laki asli Desa 

Lumpurbernama Ain, berusia 7 tahun. Bersama dua 

sahabatnya, Ain menguak misteri pembuatan bubur 

masin dari seorang penjual sayur. 

3) Spesifikasi Media 

Dimensi buku cerita bergambar yang digunakan 

sebagai marker adalah 10x19 cm. Terdapat satu 

gambar berwarna sebagai marker dalam dua 

halaman. Perangkat komputasi yang digunakan 

adalah smartphone berbasis OS Android 8.1 dengan 

ukuran layar 6.2 inch dan kamera belakang 

minimum 8 MP. 

B.  Pengembangan Desain 

1. Visualisasi Konten 

Sistem gambar yang digunakan dalam 

visualisasi perancangan buku cerita bergambar 

adalah Ruang Waktu Datar (RWD). Dengan 

menggunakan sistem ini, satu halaman gambar 
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dapat memuat lebih dari satu cerita tanpa dibatasi 

oleh perspektif, ruang, dan waktu. Di samping itu, 

pada sistem ini, objek yang penting digambarkan 

dengan komposisi yang paling besar. 

 

Fig 3. Ilustrasi buku cerita bergambar 

Sebagai contoh, pada gambar pertama, Fig 5, 

terlihat suasana dini hari di pelabuhan. Narasi  dari  

Fig  5  yang  terepresentasikan  dalam animasi 

melalui teknologi AR menceritakan bagaimana 

keadaan yang terjadi pada saat menjelang sahur 

pada Bulan Suci Ramadhan di Kampung Lumpur, 

sebuah kampung di tepi Pelabuhan Gresik. Motion 

parallax pada animasi tersebut dimulai dari gerakan 

gelombang laut, kapal-kapal, dermaga, dan 

bangunan-bangunan yang ada di tepi laut. Objek 

terakhir yang dimunculkan adalah gambar ayam 

dan anak-anaknya yang sedang memegang 

peralatan musik tradisional (kentongan dan galon 

air) yang khas digunakan untuk membangunkan 

orang-orang sahur di Gresik. Sebagai objek kunci 

yang merupakan bagian penting dalam cerita 

tersebut, ayam dan anak- anaknya digambarkan 

dengan komposisi paling besar dibandingkan objek 

lainnya. 

Gaya desain yang digunakan dalam pembuatan 

asset dalam aplikasi adalah flat dan asimetris 

dengan kesan kekanak-kanakan, sesuai dengan gaya 

ilustrasi yang digunakan. Setiap asset memiliki 

garis tepi (outline) untuk mempermudah 

identifikasi bagi anak-anak. 

2. Interaktivitas dalam Aplikasi Kuliner Khas 

Gresik  

Untuk dapat mengakses animasi dengan 

teknologi AR pada perancangan ini, anak-anak 

diharuskan untuk mengunduh aplikasi Kuliner Khas 

Gresik. Aplikasi ini yang terintegrasi dengan buku 

cerita bergambar ini merupakan alat pengolah 

gambar dari input berupa gambar statis menjadi 

tampilan animasi dalam AR yang dinamis. Proses 

interaktivitas dalam perancangan ini terdapat pada 

proses pemilihan input gambar, pemutaran animasi, 

dan setting. Proses tersebut sesuai dengan bagan 

yang terdapat pada Fig 6. 

 

 

Fig 6. Bagan alur Aplikasi Kuliner Khas Gresik 

Input berupa gambar statis seperti yang terdapat 

pada contoh Fig 4. Selanjutnya, aplikasi dimulai 

yang diawali dengan munculnya tampilan layar 

pembuka (splash screen) seperti pada Fig 6 dan 

terdapat petunjuk untuk mengarahkan kamera pada 

gambar. Gambar yang telah ditangkap oleh kamera 

berfungsi sebagai marker yang selanjutnya akan 

diproses atau diolah menjadi objek bergerak berupa 

animasi. Animasi akan otomatis dimulai dan dapat 

dihentikan sementara (pause) jika layar diketuk satu 

kali. 

 

Fig 7. Tampilan layar pembuka (splash screen) 

Ketika animasi dimulai, seperti pada Fig 7, 

terdapat dua tombol yang dapat dipilih. Tombol 

pertama yaitu tombol home yang dapat mengarah 

kembali ke petunjuk pengambilan gambar di 

kamera. Terdapat pula tombol setting yang dapat 

mengarah ke pengaturan suara dan musik latar. 
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Fig 8. Tampilan ketika animasi dimulai 

Terdapat tiga jenis audio yang terdapat pada 

perancangan ini, yaitu narasi, musik latar, dan efek. 

Narasi dilengkapi dengan teks (subtitle) yang 

terdapat pada bagian bawah layar diisi oleh suara 

anak laki-laki yang mewakili karakter tokoh utama. 

Musik latar menggunakan jenis musik tradisional 

modern yang ceria. Efek suara disesuaikan dengan 

gerakan yang terdapat pada animasi, misalnya efek 

suara ombak, kapal yang bertabrakan, dan suara 

angin. 

V. POST DESAIN 

Pada proses post desain, penlitian ini akan 

diujicobakan kepada segmentasi yang telah 

ditentukan, yaitu anak-anak Gresik usia 7-11 tahun. 

Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan media yang telah dirancang 

sebagai media edukasi jajanan Gresik. 

Perancangan ini masih berada pada proses 

desain dan belum melalui proses post desain. Proses 

post desain direncanakan akan dilakukan setelah 

proses desain diselesaikan. 

VI. KESIMPULAN 

Jajanan tradisional Gresik merupakan salah satu 

potensi yang harus dilestarikan, salah satunya 

dengan memupuk pengetahuan anak-anak 

mengenai hal tersebut. Proses edukasi bagi anak-

anak sebagai generasi digital dilakukan dengan cara 

yang atraktif dan interaktif, salah satunya dengan 

mengombinasikan media cetak berupa dunia virtual 

menggunakan teknologi AR. Konten media 

disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan 

Gresik dan pengenalan jajanan khas Gresik 

dilengkapi dengan visualisasi yang dinamis berupa 

animasi. Animasi tersebut dilengkapi dengan narasi 

yang disampaikan dengan model storytelling yang 

imajinatif sesuai dengan anak-anak usia 7-11 tahun. 
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