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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan metode campuran yang terdiri atas kuantitatif dan kualitatif 

milik Creswell dari buku berjudul “Research Design” sebagai metode 

pengumpulan data untuk penelitian. Creswell (2014) mengungkapkan metode 

campuran merupakan gabungan antara data kuantitatif dan kualitatif untuk 

mendapatkan pengertian lebih baik mengenai suatu masalah atau pertanyaan 

tertentu (hlm. 215). Metode kuantitatif merupakan menganalisa dan mengukur 

hubungan antar variabel melalui perancangan dan analisa statistik survei dan 

eksperimen (hlm. 155). Metode kualitatif melibatkan perundingan suatu sampel 

dalam sebuah studi, pengumpulan data keseluruhan, dan prosedur dokumentasi. 

untuk menunjukkan, interpretasi, validasi, dan menyatakan berbagai informasi 

yang dikumpulkan (hlm. 184). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, 

observasi ke 3 toko buku, kuesioner, dan studi buku referensi. 

3.1.1. Wawancara 

Creswell (2014) mengungkapkan wawancara dilakukan untuk memperoleh 

pandangan dan pendapat dari seorang partisipan melalui pertanyaan tidak 

terstruktur dan konteks luas (open - ended). Wawancara tersebut bisa dilakukan 

melalui antar muka secara langsung (face to face), telepon, atau melalui e-mail 

(hlm. 190 - 191). Penulis melakukan wawancara dengan 5 narasumber, yaitu 

Fiona V. Damanik, Psikolog UMN; Anita dan Agnes Mualim, ibu rumah tangga 
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di Perumahan Modernland; Agnes Suratmi, Guru TK Strada Santa Maria 2; dan 

Thomas Andhika, penyandang autisme yang menjadi ahli origami didampingi 

Wiwie Kartati, Ibu Thomas. 

3.1.1.1. Wawancara dengan psikolog 

 

Gambar 3.1. Foto dengan Fiona V.Damanik, Psikolog di UMN 

 

Penulis melakukan wawancara dengan Fiona V. Damanik, M.Psi., seorang 

psikolog yang bekerja dalam bidang Student Support Office di Universitas 

Multimedia Nusantara untuk mendapatkan pemahaman tentang bermain 

dari anak – anak sekaligus pendapat mengenai judul tugas akhir yang 

diangkat penulis. Wawancara tersebut dilakukan via e-mail berupa daftar 

pertanyaan yang dikirim pada pada hari Jumat, 15 Februari 2019.  

Menurut Fiona, bermain bisa membuat anak belajar berbagai 

macam, seperti belajar strategi untuk menang, membaca, kompetisi, 

mengingat, berkomunikasi, hingga memahami suatu hal. Permainan anak 

merupakan permainan yang mengasah keterampilan anak dan kegiatan 
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bermain sambil belajar dilakukan sebanyak mungkin sembari didampingi 

terus oleh orangtua supaya bisa mengembangkan hardskill dan softskill 

anak. 

Fiona juga menyebutkan bahwa buku fabel dengan permainan 

origami yang akan dibuat cocoknya untuk anak usia 4 – 8 tahun. Origami 

bisa melatih motorik halus pada anak berupa melatih koordinasi mata dan 

tangan sembari melatih kreativitasnya sekaligus mengajarkan cara berpikir 

anak dengan logikanya. Anak juga bisa bercerita dari origami mereka buat 

untuk menyusun kalimat atau kata, sekaligus menyampaikannya kepada 

orang lain.   

Untuk melengkapi data mengenai perkembangan anak, penulis 

kembali melakukan wawancara dengan Fiona pada 21 Februari 2019 

pukul 16:30 di ruang student support officer di gedung C Universitas 

Multimedia Nusantara. Menurut beliau, ketika lahir, anak mulai 

mengembangkan kognitifnya dengan mengenali sesuatu melalui sentuhan 

di sekitarnya antara 0 – 2 tahun, meski logikanya belum jalan. Ada 4 tahap 

kognitif sebagai berikut : 

1. Tahap sensorimotor (0 – 24 bulan) 

Bayi memiliki refleks bawaan untuk mengeksplorasi di sekitarnya 

dan terbatas pada gerakan refleks dan panca inderanya. Pada umur 

18 bulan, bayi tersebut mulai mampu menciptakan simbol dan fungsi 

beberapa benda yang dikenalnya. 
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2. Tahap praoperasional (2 – 7 tahun) 

Tahap anak mulai dapat rangsangan meski masih sangat terbatas dan 

hanya bisa mempertimbangkan sesuatu dalam sudut pandang sendiri 

sekaligus melihat kesulitan dari sudut pandang orang lain. Anak 

tersebut masih dalam tahap egosentris, yang melihat sesuatu dari 

sudut pandang sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang 

orang lain. 

3. Tahap operasional konkret (7 – 11 tahun) 

Tahap dimana anak mampu mengurutkan dan mengklasifikasikan 

pada objek atau situasi tertentu. Dia mampu memahami konsep 

sebab – akibat secara rasional dan sistematis sekaligus 

menghilangkan sikap egosentrisnya secara perlahan.  

4. Tahap operasional formal (mulai umur 11 tahun) 

Tahap tersebut merupakan tahap anak sudah mulai bisa berpikir 

abstrak dan menguasai penalaran. Dia dapat menarik kesimpulan 

dari informasi yang tersedia.  

Selain kognitif, anak juga mulai mengembangkan 

psikomotoriknya. Anak mempelajari 2 gerakan motorik pada badannya, 

yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada usia 1 – 2 tahun, anak mulai 

mengembangkan motorik kasar dengan menggerakan tubuhnya, seperti 

berdiri, berjalan, merangkak. Di saat bersamaan, anak juga mulai 

mengembangkan motorik halusnya, seperti mengambil benda kecil, 

membuka 2 – 3 halaman buku secara bersamaan, dan mengambil benda 
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kecil dengan membungkuk. Mulai umur 4 – 8 tahun, anak mulai 

mengembangkan logikanya sembari melakukan sesuatu. Ada koordinasi 

antara gerakan dan pikirannya. Anak menjadi bisa membayangkan apa 

yang akan terjadi saat melakukan sesuatu. 

Anak juga memperlihatkan perkembangan afektif sejak lahir. Ada 

6 emosi yang dibawa bayi sejak lahir, yaitu senang, sedih, marah, takut, 

jijik, dan kaget. Perasaan tersebut diperlihatkan saat bayi melakukan apa 

saja. Memasuki umur 4 – 5 tahun, anak mulai mengenal namanya 

peraturan, dimana perasaan anak akan berubah menjadi lebih kompleks 

seiring mengenal peraturan. Emosi anak diperlihatkan saat anak melihat di 

masa lalu bagaimana perilaku mereka sendiri dan orang dewasa di sekitar 

mereka mulai mengasosiasikan perilaku mereka dengan emosi tertentu, 

seperti rasa malu, bangga, sombong, dan bersalah.   

Penulis kembali melakukan wawancara lagi pada 22 Maret 2019 

pada pukul 16:30 di ruang student support officer di gedung C Universitas 

Multimedia Nusantara untuk mengetahui moral apa saja yang dibutuhkan 

oleh anak. Fiona menjelaskan nilai moral merupakan suatu suara hati 

dalam diri seseorang yang berupa peraturan tidak tertulis yang ditanamkan 

sejak masa anak - anak. Selama proses bercerita, anak – anak hanya 

sampai menikmati cerita dan menerima pesan sekaligus nilai yang 

disampaikan dalam suatu cerita ketika ditemani oleh seorang pendamping. 

Setiap cerita memiliki beragam nilai moral. Nilai moral yang disampaikan 

anak bergantung pada pemahaman orang dewasa terhadap cerita yang 
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disampaikan saat mendampingi anak.  Anak masih dalam tahap proses 

berpikir sederhana, yang membuat mereka hanya sampai dalam tahap 

penerimaan aturan yang harus mereka jalankan dari pendamping mereka. 

Fiona juga menyampaikan nilai moral yang anak – anak butuhkan 

pada masa perkembangan logika mereka usia di 4 – 8 sebagai berikut : 

1. Taat peraturan 

2. Kejujuran 

3. Menghargai teman 

4. Saling menolong 

5. Kerja sama 

6. Kebersihan dan kerapian 

7. Mengelola waktu 

8. Kesopanan berbicara dan tingkah laku 

9. Kepedulian 

10. Rajin belajar 

11. Kepatuhan pada orang tua 

12. Keadilan 

13. Tata krama 
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Fiona juga menyebutkan teori Kohlberg, yang menjelaskan tentang 

perkembangan nilai moral pada anak. Proses perkembangan nilai moral 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Preconventional Level 

Dalam tahap tersebut, nilai moral setiap anak diatur oleh seorang yang 

berwenang atas mereka, seperti orangtua atau guru. Peraturan dibuat 

dan disesuaikan untuk diterima dan dipercayai anak sebagai bentuk 

penghindaran hukuman atau mendapatkan hadiah. Cara berpikir 

tersebut melibatkan suatu ide berupa tindakan apa yang benar untuk 

dijalankan sekaligus memuaskan pihak berwenang tersebut. Ada 2 

tahap dalam proses ini : 

a. Punishment / obedience orientation 

b. Instrumental purpose orientation 

2. Conventional Level 

Penyesuaian diri akan peraturan sosial menjadi penting bagi seseorang 

di tahap tersebut. Di tahap ini, seseorang masih menerima aturan yang 

dibuat oleh pihak berwenang, tetapi peraturan tersebut digunakan untuk 

mendapat persetujuan pihak berwenang dengan mendukung aturan yang 

dibuat oleh pihak tersebut. Mereka melakukannya sebagai bentuk 

menjaga hubungan positif dan aturan sosial. Ada 2 tahap dalam proses 

ini : 
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a. Good boy / nice girl orientation 

b. Law and order orientation 

3. Postconventional / principled level 

Individu tersebut mulai berpikir di luar perspektif perkumpulan mereka. 

Nilai moral ditetapkan dalam prinsip abstrak dan nilai yang 

diimplementasikan dalam berbagai situasi dan perkumpulan. Individu 

tersebut mulai menyadari suatu aturan ada yang bisa diubah atau 

dihapus. Tahap tersebut juga membuat seseorang mencoba memahami 

cara berpikir setiap individu lain. Ada 2 tahap dalam proses ini :  

a. Social contract orientation 

b. Universal ethical principle orientation 

3.1.1.2. Wawancara dengan Orangtua Anak 

 

Gambar 3.2. Foto keluarga Ibu Anita 
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Penulis melakukan wawancara dengan 2 orang tua anak yang memiliki 

anak yang masih bersekolah di tingkat TK dan SD di perumahan 

Modernland, Tangerang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

kebiasaan bermain anak mereka, termasuk terkait dengan membaca buku 

dan origami, hingga pendapat mengenai hasil karya tugas akhir penulis.  

Orang tua anak pertama yang penulis wawancara yaitu Ibu Anita, 

yang dilakukan pada hari kamis, 14 Februari 2019 pukul 17:00 di 

rumahnya. Beliau memiliki 2 orang anak, yaitu Rafa kelas 1 SD dan Jean 

kelas TK A. Menurut Ibu Anita, Rafa biasanya menyukai bermain mobil – 

mobilan, robot, lego, badminton, basket, dan bersepeda. Rafa juga sering 

bermain game melalui handphone. Rata – rata Rafa menghabiskan waktu 

bermain selama 30 – 60 menit. Selain itu, Rafa juga menyukai buku 

bertema mobil dan robot, termasuk buku mewarnai, dengan banyak 

gambar dan warna yang menarik. Sedangkan untuk origami, Rafa 

kebanyakan membuat origami saat pelajaran di sekolah dan jarang 

membuatnya di rumah. Bentuk origami yang biasa Rafa bikin masih 

mudah, seperti ikan dan pesawat dan harus didampingi orang dewasa saat 

membuatnya. Menurut Ibu Anita, jika buku yang dibuat penulis sudah ada, 

anaknya akan lebih memahami berbagai pengetahuan di sekitarnya.   
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Gambar 3.3. Foto keluarga Ibu Agnes 

 

Orang tua anak yang kedua yang penulis wawancara yaitu Ibu 

Agnes Mualim, yang dilakukan pada hari jumat, 15 Februari 2019 pukul 

8:00 di rumahnya. Beliau memiliki 2 orang anak, yaitu Kathylyn kelas 1 

SD dan Kayrn kelas TK. Menurut ibu Agnes, kedua anaknya suka bermain 

perosotan dan boneka dengan waktu rata – rata 1 jam sehari. Mereka juga 

nonton video dan main game melalui handphone saat akhir pekan selama 

1 jam. Kathylyn sudah bisa membaca, sedangkan Kayrn masih belum bisa 

membaca. Kathylyn biasanya membaca buku cerita dari perpustakaan 

sekolahnya yang wajib dipinjam seminggu sekali. Kathylyn menyukai 

buku bertema putri. Selain itu, Kathylyn juga membuat origami saat jam 

pelajaran sekolah dan menyukai bentuk lampion. Untuk membuat origami, 

Kathylyn masih harus didampingi sama gurunya saat membuat origami. 

Menurut Ibu Agnes, jika buku yang dibuat penulis sudah ada, pengetahuan 

anaknya akan bertambah. 
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3.1.1.3. Wawancara dengan Guru TK 

 

Gambar 3.4. Foto dengan Ibu Agnes Suratmi, guru TK 

 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Agnes Suratmi, seorang guru 

TK Strada Santa Maria 2 pada 15 Februari 2019 pukul 9:30 di TK Strada 

Santa Maria 2 yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No.1, Pasar Baru, 

Karawaci, Tangerang, untuk mengetahui kebiasaan bermain anak – anak 

TK, termasuk terkait dengan membaca buku dan origami, hingga pendapat 

mengenai hasil karya tugas akhir penulis.  

Menurut Ibu Agnes, ada 2 macam jenis permainan, yaitu 

permainan indoor dan outdoor.  Permainan indoor terdiri atas lego, main 

pasir, dan puzzle, sedangkan permainan outdoor terdiri atas perosotan, 

ayunan, jungkat – jungkit, dan tangga besi. Waktu bermain anak – anak 

tergantung waktu tiba sekolah sampai bel masuk. TK tersebut melarang 

penggunaan handphone selama pelajaran, khusunya untuk guru selama 

mengajar.  
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Anak – anak TK membaca buku di ruang bermain dan 

menghabiskan waktu 10 menit per buku. Buku yang dibaca biasanya buku 

cerita sesuai tema di hari tersebut sebanyak 2 buah. Ciri – ciri buku yang 

mereka baca memiliki gambar yang besar dan 2 baris tulisan besar. 

Membuat origami juga diajarkan dalam mata pelajaran kegiatan selama 20 

menit dan bentuk yang biasa diajarkan yaitu pesawat, baling – baling, 

burung, dan kupu – kupu. Anak – anak TK masih perlu pendampingan 

guru saat mengajarkan lipatan dasar. Menurut Ibu Agnes, jika buku yang 

dibuat penulis sudah ada, anak – anak akan menyukainya, tetapi 

pembuatan origaminya harus dilakukan berulang – ulang dan didampingi 

guru terus – menerus. Anak – anak juga bisa mempelajari teknik melipat 

dan bentuk berbeda dari buku cerita umumnya. Buku tersebut menurut Ibu 

Agnes lebih cocok untuk anak berusia 5 – 6 tahun. 

3.1.1.4. Wawancara dengan Seniman Origami 

 

Gambar 3.5. Foto Thomas dengan Ibunya 
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Penulis melakukan wawancara dengan Thomas Andhika, seorang 

pengidap autisme yang juga seorang seniman origami bersama Ibu Wiwie 

Kartati, Ibu Thomas pada 15 Februari 2019 pukul 14:00 di Galeri Istana 

Origami yang beralamat di Jl. Flamingo I JC9/4, Bintaro Jaya Sektor 9, 

Tangerang Selatan. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui 

pengertian dari origami sekaligus cara mengajarkannya dan menerima 

masukan untuk tugas akhir penulis. 

Menurut Thomas dan Ibu Wiwie, origami merupakan seni melipat 

kertas untuk bikin berbagai bentuk dari sederhana hingga kompleks 

sekaligus sebagai hobi yang produktif. Thomas pertama kali belajar 

origami sejak TK di usia 9 tahun dan telah membuat origami ribuan kali 

hingga bisa sering mengadakan workshop dan mentoring origami ke 

berbagai sekolah. Teknik lipatan dasar origami yang biasa diajarkan terdiri 

atas pleat-fold, kite-fold, rabbit ear, bird base, squash fold, petal fold, dan 

preeliminary fold. Bentuk – bentuk origami yang sering diajarkan Thomas 

kepada orang lain yaitu kupu – kupu, dinosaurus, es krim, dan burung. 

Thomas mengajarkan cara melipat origami melalui diagram, yaitu gambar 

urutan – urutan lipatan kertas, sekaligus memperagakan cara membuatnya. 
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Gambar 3.6. Pleat fold 

(http://www.origami-make.org/origami-fold-pleat.php) 

 

Gambar 3.7. Kite fold 

(http://www.origami-make.org/origami-fold-kite.php) 

 

Gambar 3.8. Rabbit ear 

(http://www.origami-make.org/origami-fold-rabbit-ear.php) 
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Gambar 3.9. Bird base 

(https://www.youtube.com/watch?v=r_p9FiNqtLY) 

 

Gambar 3.10. Squash fold 

(http://www.origami-make.org/origami-fold-squash.php) 

 

Gambar 3.11. Petal fold 

(http://www.origami-make.org/origami-fold-petal.php) 
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Gambar 3.12. Preeliminary fold 

(http://cuteness-studies.org/origami-paper-art-step-by-step) 

Fungsi origami bagi Thomas dan Ibu Wiwie adalah belajar 

konsentrasi melalui motorik tangan, mengurangi bermain gadget, dan 

memilki keterampilan tangan hingga otak bisa berkembang. Kelebihan 

dari origami bagi anak – anak adalah melatih konsentrasi, ketelitian, 

kerapian, kesabaran, dan memunculkan rasa penasaran.  Menurut Thomas 

dan Ibu Wiwie,  jika buku yang dibuat penulis sudah ada, origami yang 

akan dibuat harus sesuai dengan latar belakang cerita yang dibuat, ada 

diagram yang menjelaskan cara melipat, dan bentuk origami mudah 

dibuat. 

3.1.1.5. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, anak – anak 

berusia 4 – 8 tahun di tingkat TK dan SD masih membutuhkan bermain 

untuk mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik pada anak. 

Dengan pengaruh gadget saat ini, anak – anak mengenal kegunaan gadget 

dalam kehidupan sehari – hari mereka, khususnya untuk hiburan. Anak – 
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anak menjadi mudah teralihkan pada gadget, yang membuat anak kurang 

memiliki waktu dalam mengasah motorik kasar dan halus mereka, yang 

membuat mereka bisa mengkoordinasikan gerakan dengan pikiran mereka.  

Melihat ketertarikan anak pada tema tertentu saja dari buku 

tersebut, seperti robot dan putri,  membuat anak – anak enggan mengenal 

tema – tema lain yang bisa bermanfaat bagi mereka, terutama dalam 

pengembangan moral mereka. Anak – anak masih membutuhkan 

pendampingan orang dewasa selama proses pembuatan origami untuk 

memastikan kerapian dan ketelitian mereka. Apabila anak – anak akan 

mempelajari teknik lipatan baru, perlu ada seorang pendamping yang bisa 

mengajarkan mereka supaya bisa menghafal gerakan tangan mereka saat 

melipat kertas menjadi bentuk tertentu. 

3.1.2. Observasi ke Toko Buku 

Penulis melakukan observasi ke 3 toko buku berbeda di pusat perbelanjaan di 

Tangerang untuk mengetahui persediaan buku tentang buku dongeng fabel dengan 

origami, yaitu Gramedia di Summarecon Mal Serpong, Gunung Agung di 

Tangcity, dan Books and Beyond cabang Karawaci. Toko buku pertama yang 

dikunjungi yaitu Gramedia di Summarcon Mal Serpong, Gading Serpong pada 22 

Maret 2019. Di toko buku tersebut, kebanyakan buku anak yang tersedia berupa 

buku cerita bergambar berkarakter manusia atau binatang, komik, buku 

pengetahuan anak, majalah, dan buku mewarnai. Untuk buku tentang origami 

tersendiri, penulis hanya menemukan 1 buku saja, yaitu “Paper Art Origami” yang 

menjelaskan membuat hiasan dengan origami, yang berada di bagian fashion. 
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Selebihnya buku kerajinan tangan menjelaskan tentang teknik menjahit dan 

kerajinan mengunting kertas. 

 

Gambar 3.13. Foto toko buku yang dikunjungi 

 Toko buku kedua yang penulis kunjungi yaitu Gunung Agung di Tangcity, 

Cikokol pada 23 Maret 2019. Saat mengunjungi toko buku tersebut, stok buku 

origami mereka sedang habis sehingga penulis tidak berhasil menemukan buku 

origami tersebut. Selain itu, buku cerita yang penulis temukan juga kebanyakan 

berupa buku cerita bergambar berkarakter manusia atau binatang,  komik, dan 

buku pengetahuan anak. Sisa buku yang dijual merupakan buku dewasa dan buku 

keagamaan. 

 

Gambar 3.14. Buku origami yang ditemukan di toko buku 

 Toko buku ketiga yang penulis kunjungi yaitu Books and Beyond di 

daerah Karawaci pada 23 Maret 2019. Toko buku tersebut kebanyakan menjual 
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buku dalam bahasa inggris, termasuk buku anak. Buku anak yang dijual ada 

beragam, seperti buku aktivitas, buku cerita bergambar dengan karakter binatang 

atau manusia, buku stiker, dan buku mewarnai. Ketika observasi di toko buku 

tersebut, penulis hanya menemukan 2 buku yang berhubungan dengan origami 

atau melipat kertas, yaitu “Hello Origami”, yang menjelaskan tentang membuat 

hiasan dengan origami dan “Fold and Fly Paper Planes”, mengenai melipat 

pesawat kertas. 

3.1.2.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, kebanyakan toko buku sekarang 

menjual beragam jenis buku anak, seperti buku mewarnai, buku aktivitas, 

buku cerita dengan karakter binatang atau manusia, buku stiker, komik, 

serta buku ensiklopedia bergambar. Untuk buku origami anak, masih 

jarang tersedia di toko buku tersebut. Kebanyakan buku anak 

menggunakan visual karakter dengan beragam warna yang dianggap 

menarik perhatian anak akan karakter di buku. Selain itu, buku anak juga 

cenderung menggunakan gaya visual tertentu yang disukai anak. 

 Meski begitu, origami yang memiliki banyak manfaat untuk 

melatih koordinasi motorik anak justru jarang tersedia di toko buku 

sekarang. Meski origami termasuk kerajinan tangan, kenyataannya masih 

sedikit buku yang tersedia di toko buku. Kebanyakan buku kerajinan 

tangan membahas dari segi menjahit kain, menggunting kertas, 

menggambar, dan referensi visual rancangan gambar dan kerajinan tangan.  
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3.1.3. Observasi Seminar  

Penulis mengikuti seminar yang diselenggarakan PT Elex Media Komputindo 

pada hari kamis, 11 April 2019 jam 15:00 di Lecture Theatre, Gedung D, 

Universitas Multimedia Nusantara berjudul “Book Seminar: Chapter to Chapter”. 

Narasumber dari seminar tersebut adalah Bapak Joko Wibowo, managing editor 

children boos, photography, and traveling; dan Bapak Vincentius Sugeng, 

manager redaksi non fiksi. Seminar tersebut membicarakan tentang industri 

penerbitan buku, jenis buku, dan peranan ilustrator dalam membuat buku. Selain 

itu, penulis juga bertanya kepada narasumber berapa banyak cerita dalam satu 

buku anak. Narasumber menjawab satu buku anak terdiri atas minimal 10 cerita 

karena minimal jumlah cerita dalam 1 buku masuk ke toko buku sebanyak 10 

cerita. Jumlah tersebut ditetapkan supaya anak bisa memiliki banyak pilihan cerita 

saat memilih cerita untuk dibaca. Selain itu, merchandise dalam buku harus 

berbahan kertas agar biaya produksi merchandise bisa dihitung sekaligus dalam 

produksi buku.   

 

Gambar 3.15. Foto narasumber saat menyampaikan seminar 
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3.1.3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil seminar tersebut, buku untuk anak memiliki ciri – ciri 

yang berbeda dari buku dewasa, terutama dari segi buku cerita anak. Anak 

menyukai buku cerita dengan banyak pilihan cerita. Anak – anak 

cenderung lebih memperhatikan jumlah cerita yang banyak supaya tidak 

bosan dari sedikit cerita. Cerita anak juga dikemas dalam teks dalam 

ukuran yang mudah dibaca anak. Ilustrasi cover buku juga dibuat 

menyesuaikan target pasar agar bisa diterima dalam selera anak – anak. 

Buku anak juga dominan dalam gambar karena anak cenderung lebih 

memperhatikan gambar dibanding teks isi cerita. 

3.1.4. Kuesioner  

Kuesioner, seperti dipaparkan Kumar (2014), merupakan sejumlah daftar 

pertanyaan yang ditulis oleh para responden. Responden menginterpretasikan 

dugaan mereka sesuai pertanyaan yang dibaca dan menulis jawabannya (hlm. 

178). Penulis melakukan pengambilan data random sampling melalui kuesioner. 

Untuk menentukkan jumlah sampel, penulis menggunakan Rumus Slovin, yang 

dipaparkan Yusuf (2014) dalam buku berjudul “Metode Penelitian“ sebagai 

berikut (hlm. 170). 

 

s = sampel 

N/n = populasi 

e = derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan 
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Melalui rumus tersebut, penulis menentukkan populasi berdasarkan total jumlah 

keluarga di wilayah Tangerang sebanyak 550.195 keluarga. Dengan memasukkan 

nilai e = 0,15 dan N/n = 550.195 dalam Rumus Slovin, maka : 

 

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, jumlah sampel yang dibutuhkan 

penulis sebanyak 45 orang. Penulis melakukan penyebaran kuesioner secara 

online dan menggunakan kertas berisi kuesioner. Penulis menyebarkan kuesioner 

secara online pada 23 – 26 Maret 2019. Selain menyebarkan secara online, 

kuesioner juga disebarkan melalui kertas berisi kuesioner dengan pertanyaan 

serupa seperti kuesioner online pada hari senin, 25 Maret 2019 jam 06:30 – 11:00 

di tempat tunggu orangtua di TK Strada Santa Maria 2. Target kuesioner tersebut 

ditujukan untuk orang dewasa yang sedang menunggu anak – anak mereka. 

Penulis memperoleh total 54 responden dari kuesioner online 35 responden dan 

kuesioner kertas 19 responden. 

 

Gambar 3.16. Penulis saat di kompleks TK Strada Santa Maria 2 
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Gambar 3.17. Penulis bersama responden kuesioner 

3.1.4.1. Analisis Hasil Kuesioner 

Data yang didapatkan dari hasil kuesioner kemudian penulis analisa untuk 

menarik suatu kesimpulan. Responden yang mengisi kuesioner tersebut 

kebanyakan berusia antara 31 – 40 tahun sebesar 52%, lalu disusul usia 41 

– 50 tahun sebesar 24%, usia 21 - 30 tahun sebesar 20%, dan terakhir usia 

di atas 50 sebesar 4%. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai ibu 

rumah tangga dan karyawan swasta dengan masing – masing 50% dan 

29%, yang bertempat tinggal di Tangerang dengan responden sebesar 

87%, disusul Jakarta 11%, dan Bogor 2%. Sebagian besar responden 

mengisi untuk anak berusia 8, 7, dan 4 tahun dengan presentasi masing – 

masing sebesar 28%, 26%, dan 26%.   
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Gambar 3.18. Hasil statistik pertanyaan buku kesukaan anak 

  

 

Gambar 3.19. Hasil statistik hal yang anak suka saat membaca buku 

Dari hasil statistik mengenai buku kesukaan anak, sebesar 62% 

responden menjawab buku mewarnai, 59% menjawab buku cerita, disusul 

38% untuk buku aktivitas, 31% untuk masing – masing buku ensiklopedia 

bergambar dan buku stiker, serta sisa 24% dan 22% untuk buku pop up 

dan komik. Ketika anak membaca buku, kebanyakan responden sebesar 

80% mengungkapkan anak mereka menyukai gambar, disusul 54% 

menyukai warna dalam buku, dan 50% menyukai karakter atau tokoh 
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dalam buku. Disusul masing – masing 27% untuk kegiatan di buku dan 

22% untuk tulisan. 

 

  Gambar 3.20. Hasil statistik pengertian fabel menurut responden 

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai pengertian fabel menurut 

responden, sebagian besar menjawab fabel merupakan cerita bertokoh 

binatang sebesar 49% dari total responden. 21% mengakui kurang 

mengerti atau tidak tahu tentang fabel. Selain itu, 11% responden 

menjawab fabel sebagai cerita rakyat, legenda, atau dongeng. Hanya 15% 

responden yang menjawab merupakan cerita binatang yang bertingkah 

laku layaknya manusia. 
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 Gambar 3.21. Hasil statistik mengenai kesukaan anak terhadap buku cerita 

dengan karakter binatang 

 

Gambar 3.22. Hasil statistik mengenai kesukaan anak terhadap buku cerita 

dengan karakter binatang 

Hasil kuesioner juga memperlihatkan 87% responden mengakui 

anak menyukai buku cerita dengan karakter binatang. Responden tersebut 

kemudian diminta untuk menuliskan alasan anak menyukai cerita 

berkarakter binatang. Sebesar 40% responden menjawab karena rupa 
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karakter binatang yang terlihat menarik bagi anak, sedangkan 28% 

menjawab karena gambar dan warna di buku tersebut. Responden lain juga 

menjawab karena manfaat dan ceritanya dengan masing – masing 13% 

dari total responden yang ada. Sisa 3% mengungkapkan sebagai bentuk 

kesukaan membaca bagi anak. 

 

Gambar 3.23. Hasil statistik mengenai pentingnya fabel 

 

Gambar 3.24. Hasil statistik alasan fabel itu penting bagi responden 

Statistik kuesioner juga menunjukkan sebanyak 91% responden 

merasa fabel itu penting pada masa sekarang. Dari 91% responden 
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tersebut, penulis juga meminta mereka mengungkapkan alasan pentingnya 

fabel bagi responden. Sebanyak 27% responden mengungkapkan 

pentingnya fabel karena untuk mengenalkan tokoh binatang. 23% 

responden juga beralasan untuk mengenal nilai moral. 20% responden 

mengungkapkan untuk mengenalkan pengetahuan dalam buku. Sebesar 

18% responden merasa fabel penting untuk mengembangkan imajinasi. 

Masing – masing 6% mengungkapkan pentingnya fabel untuk 

menanamkan gemar membaca. 

3.1.4.2. Kesimpulan 

Hasil statistik kuesioner menunjukkan orangtua masih belum sepenuhnya 

memahami pengertian dan fungsi sebenarnya dari fabel. Ada yang tidak 

atau kurang mengerti arti dari fabel, bahkan sampai menganggap fabel 

sebagai cerita rakyat, legenda, atau dongeng. Meski ada juga yang pernah 

mendengar tentang fabel, namun mereka hanya sebatas mengartikan 

sebagai cerita dengan karakter binatang di dalamnya. Selain itu fabel juga 

banyak disukai anak – anak karena karakter yang anak – anak anggap 

menarik sekaligus gambar dan warna dalam buku tersebut. Anak – anak 

lebih banyak menyukai tampilan visual yang disajikan dalam buku fabel. 

 Belum banyak orangtua yang memahami bahwa fabel juga 

berfungsi untuk mengajarkan nilai moral kepada anak agar anak bisa tahu 

perbuatan yang benar dan salah. Nilai moral dalam fabel diajarkan 

menggunakan binatang yang bisa berbicara dan berperilaku layaknya 

manusia agar anak – anak bisa mengasosiasikan suatu perbuatan dengan 
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binatang tersebut. Bentuk asosiasi tersebut membuat anak termotivasi 

untuk mencoba mengikuti perbuatan dan perilaku seperti yang 

dicontohkan binatang tersebut. 

3.1.5. Studi Eksisting 

 

Gambar 3.25. Kumpulan Dongeng Origami 

 

Pada perancangan buku dongeng fabel dengan origami untuk anak – anak umur 4 

– 8 tahun, penulis menggunakan buku “Kumpulan Dongeng Origami” sebagai 

acuan studi eksisting. Buku tersebut merupakan buku dongeng berisi petunjuk 

pembuatan origami sesuai tokoh utama di masing – masing cerita. Buku tersebut 

dibuat oleh Bianca Novianti dan diterbitkan oleh Penerbit Idea World Kids, 

Yogyakarta. Buku tersebut memiliki 35 cerita di dalamnya dengan masing – 

masing memiliki moral cerita di dalamnya. Petunjuk origami diselipkan di tiap 
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halaman setelah masing – masing cerita. Bentuk yang dibuat merupakan tokoh 

utama di tiap cerita. Semua cerita di buku tersebut menjadikan binatang sebagai 

tokoh utama. 

Saat penulis melihat isi buku pertama kali, hanya ada 1 halaman yang 

membahas dasar – dasar cara melipat. Dasar cara melipat hanya dibahas 1 jenis 

lipatan saja dan tidak membahan jenis lipatan dasar yang lain. Semua petunjuk 

melipat diperlihatkan dalam beberapa foto secara berurutan dengan nomor urutan. 

Meski disertakan foto, banyak foto yang tidak diberi keterangan bagaimana kertas 

tersebut harus dilipat. Kebanyakan keterangan foto ditempatkan di beberapa foto 

saja dalam tiap petunjuk melipat. Keadaan ini membuat penulis kebingungan 

bagaimana cara melipat kertas tersebut. Banyak petunjuk origami yang tidak 

menyebutkan secara spesifik berapa banyak kertas yang harus dipakai untuk 

melipat bentuk tertentu. Buku tersebut juga tidak memiliki halaman sebagai alas 

bermain origami setelah dibuat di dalamnya, mengingat isi buku tersebut terdiri 

atas halaman cerita dan petunjuk origami. 

Masing – masing cerita memiliki ilustrasi untuk mendapat gambaran besar 

cerita tersebut. Tiap cerita terdiri atas 2 halaman dan dominan berupa teks. Teks 

tersebut mudah dipahami dan tidak menggunakan kata – kata sulit. Moral cerita 

ditempatkan di pas akhir cerita untuk mengetahui apa yang disampaikan dalam 

cerita tersebut. Warna tema tiap cerita juga beragam, termasuk petunjuk 

origaminya. Warna tersebut juga membuat penulis bisa tahu origami yang akan 

dibikin dari cerita apa. Halaman dalam buku ini menggunakan kertas 70 gr, yang 

rata – rata dipakai dalam mencetak buku. Judul dan teks cerita menggunakan font 
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sans serif secara konsisten di seluruh cerita, termasuk petunjuk penggunaan 

origami. Mengenai keterkaitan dengan buku yang dibuat penulis, banyak referensi 

cerita yang bisa mengajarkan nilai moral pada anak. Selain itu, petunjuk origami 

di dalamnya juga menjadi nilai tambah ketika membutuhkan referensi origami 

untuk membuat binatang di dalamnya. 

Tabel 3.1. Biodata Buku Studi Eksisting 

Kumpulan Dongeng Origami 

 

1 Bahasa Indonesia 

2 Ukuran 20,35 x 28,85 cm 

3 Pengarang Bianca Novianti 

4 Jumlah Halaman 116 halaman 

5 Jenis Kertas HVS 

6 Teknik Jilid Perfect Binding 

7 Teknik Gambar Vector 

8 Teknik Warna Digital 

9 Tipografi Sans Serif 

10 Penerbit Idea World Kidz 

 

3.1.6. Studi Literatur 

 

Gambar 3.26. Buku dari Percetakan Tira Pustaka 
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Penulis menggunakan cerita yang diadaptasi dari buku cerita terjemahan 

karangan Jane Brierley dan Peter Holeinone yang sama – sama diterbitkan oleh 

PT. Tira Pustaka sebagai acuan studi literatur. Buku karangan Jane Brierley yang 

penulis pakai merupakan buku cerita serial fabel berjudul “Dunia Binatang” 

dengan tiga judul, yaitu “Para Penjelajah Air”, “Kucing – Kucing Besar”, dan 

“Besar dan Kecil”. Masing – masing buku cerita berisi 8 cerita. Judul buku dan 

cerita Jane Brierley yang penulis gunakan sebagai konten cerita dalam buku yang 

penulis rancang sebagai berikut : 

1. Para Penjelajah Air 

a. Si Walrus Tua 

Kisah tentang walrus tua yang bercerita saat menyelamatkan keluarganya 

dari serangan manusia kepada anak walrus. 

2. Kucing – Kucing Besar 

a. Tim si Macan Tutul 

Kisah Tim si macan tutul yang mencoba mencari makan sendiri tanpa 

sepengetahuan ibunya. 

b. Memanjat Kaktus 

Kisah ibu kucing hutan yang mengajarkan anak – anaknya memanjat 

kaktus. 
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3. Besar dan Kecil 

a. Gajah dan Kelinci 

Kisah ibu gajah yang marah merusak pohon tempat tinggal kawanan 

kelinci. 

b. Senjata Rahasia Bu Sigung 

Kisah ibu sigung yang berusaha menolong anaknya dari ancaman singa 

saat sedang mencari makan. 

c. Riki dan Si Rubah Putih 

Kisah Riki si bison yang menolong seekor rubah putih kecil yang tersesat 

di tengah badai salju. 

d. Waktu Makan di Dataran Serengeti 

Kisah dua ekor jerapah yang memakan daun dari pohon pak babun. 

e. Mainan sang Badak 

Kisah pak badak yang mencoba mengambil mainan milik si pekemah. 

Penulis juga menggunakan buku cerita karangan Peter Holeinone dengan judul 

serial “Untaian Mestika Kisah – kisah Termasyhur.” Cerita Peter Holeinone yang 

penulis gunakan sebagai konten cerita dalam buku yang penulis rancang sebagai 

berikut : 
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1. Anak Itik yang Jelek 

Kisah anak itik jelek yang diejek oleh kawanan binatang sepanjang hidupnya. 

2. Kambing yang Keras Kepala 

Kisah dua kambing yang berantem saat mencoba menyebrang jembatan di 

saat bersamaan. 

Tabel 3.2. Biodata Buku Studi Literatur 1 

Dunia Binatang 

Para Penjelajah Air, Kucing – Kucing Besar, dan Besar dan Kecil 

 

1 Bahasa Indonesia  

2 Ukuran 28 x 44 cm 

3 Pengarang Jane Brierley 

4 Jumlah Halaman 16 halaman 

5 Jenis Kertas Art paper 

6 Teknik Jilid Sadle Stiching 

7 Tipografi Serif 

8 Penerbit PT. Tira Pustaka 
 

 

Tabel 3.3. Biodata Buku Studi Literatur 2 

Untaian Mestika Kisah – kisah Termasyhur 

 

1 Bahasa Indonesia  

2 Ukuran 28 x 44 cm 

3 Pengarang Peter Holeinone 

4 Jumlah Halaman 16 halaman 

5 Jenis Kertas Art paper 

6 Teknik Jilid Sadle Stiching 

7 Tipografi Serif 

8 Penerbit PT. Tira Pustaka 
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3.1.7. Studi Referensi 

Penulis menggunakan dua buku sebagai studi referensi perancangan buku 

dongeng fabel dengan origami untuk anak – anak umur 4 – 8 tahun, yaitu “Unta 

dan Nabi Saleh” dan “Raka si Raksasa dan Pohon Apel Tua”. 

 

Gambar 3.27. Unta dan Nabi Saleh 

 

Buku “Unta dan Nabi Saleh” merupakan buku cerita anak untuk balita 

muslim, yang menceritakan kisah – kisah Al-Quran dalam tokoh binatang. Buku 

tersebut dikarang oleh Abu Razifa dan diterbitkan oleh Penerbit Klik. Penulis 

menggunakan referensi teknik penggambaran dan pewarnaan dalam perancangan 

buku perancangan dongeng fabel dengan origami untuk anak – anak umur 4 – 8 

tahun. 

Penggambaran tersebut menggunakan vector, dimana garis pinggiran suatu 

karakter dan background akan tetap tajam meski diperbesar dalam berbagai 

ukuran. Vector juga digunakan untuk memberi bayangan pada di tiap tokoh 

dengan warna blok, sehingga tidak ada gradasi warna. Tiap karakter dan objek 

memiliki beberapa lapis warna dalam layer terpisah dengan urutan gelap ke 

terang. Warna yang dipakai dalam buku ini menggunakan warna cerah dengan 
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dominan background biru dan kecoklatan. Warna – warna cerah tersebut juga 

membuat karakter bisa dibedakan dari background, sehingga memudahkan anak 

dalam membedakan foreground dan bacground gambar.  

Tabel 3.4. Biodata Buku Studi Referensi 1 

Unta dan Nabi Saleh 

 

1 Bahasa Indonesia 

2 Ukuran 17,75 x 17,75 cm 

3 Pengarang Abu Razifa 

4 Jumlah Halaman 16 halaman 

5 Jenis Kertas Art Carton 

6 Teknik Jilid Hard Cover 

7 Teknik Gambar Vector 

8 Teknik Warna Digital 

9 Tipografi Sans Serif 

10 Penerbit Penerbit Main 

 

 

Gambar 3.28. Raka si Raksasa dan Pohon Apel Tua 
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Buku “Raka si Raksasa dan Pohon Apel Tua” merupakan buku cerita anak 

yang menceritakan dongeng Raka si raksasa. Buku tersebut dikarang oleh Aria 

Duta dan Fitra, yang diterbitkan oleh Pickpockie Book. Penulis menggunakan 

referensi layout dalam perancangan buku perancangan dongeng fabel dengan 

origami untuk anak – anak umur 4 – 8 tahun. 

Setiap halaman menggunakan layout antara manuscript grid dan 

multicolumn grid. Manuscript grid digunakan apabila teks ditempatkan dalam 1 

kolom sepanjang halaman, sedangkan multicolum grid digunakan untuk teks 

ditempatkan dalam salah satu kolom di tiap halaman. Tiap halaman terdiri atas 1 

kolom dengan posisi paragraf teks di atas atau di bawah dalam rata tengah. 

Ilustrasi digambar antara 1 – 2 halaman. Paragraf teks kebanyakan sepanjang 

halaman buku tersebut dengan rata tengah. Rata – rata paragraf memiliki 2 – 5 

baris teks.  

Tabel 3.5. Biodata Buku Studi Referensi 2 

Raka si Raksasa dan Pohon Apel Tua 

 

1 Bahasa Indonesia 

2 Ukuran 23 x 21,5 cm 

3 Pengarang Aria Duta dan Danu Fitra 

4 Jumlah Halaman 32 halaman 

5 Jenis Kertas Art Paper 

6 Teknik Jilid Hard Cover 

7 Teknik Gambar Digital Painting 

8 Teknik Warna Digital 

9 Jenis Layout Manuscript grid dan multicolumn 

grid 

10 Tipografi Serif 

11 Penerbit Pickpockie Book 
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3.1.8. Kesimpulan Studi Eksisting, Literatur, dan Referensi 

Berdasarkan studi dari beberapa buku referensi, rata – rata tulisan dalam buku 

menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami dan dicerna anak. Selain 

itu, ilustrasi di dalam buku juga berpengaruh untuk membangun imajinasi anak 

melalui gambar sekaligus memudahkan anak memahami cerita. Ilustrasi dalam 

buku “Kumpulan Dongeng Origami” digunakan sebagai perangsang imajinasi 

cerita supaya anak bisa menikmati cerita menggunakan referensi ilustrasi tersebut. 

Beragam ilustrasi disusun sesuai jalan cerita supaya bisa merasakan emosi dan 

suasana background cerita tersebut. Cerita yang digunakan juga memiliki nilai 

moral di dalamnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari – hari mereka.  

Layout buku cerita dalam studi referensi menggunakan 1 kolom dengan 

beberapa baris untuk memudahkan anak berkonsentrasi membaca teks cerita. 

Petunjuk origami yang akan dibuat nanti akan dibuat dengan tiap tahapan lipatan 

dengan gambar sekaligus tulisan keterangan agar mudah diikuti anak. Tahapan 

lipatan juga dibuat sejelas mungkin supaya anak bisa tahu bagaimana melipatnya. 

Warna background dan karakter juga berpengaruh dalam cerita supaya menarik 

perhatian anak untuk menikmati cerita di buku tersebut sekaligus memberi ciri 

khas cerita tersebut.     

3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode perancangan buku anak milik Dils (2009), dengan 

proses perancangannnya dijelaskan sebagai berikut : 
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1. The Market and The Audience 

Penulis menentukan siapa yang akan membeli dan membaca buku yang 

akan dirancang. Dalam perancangan ini, penulis menggunakan data yang 

sudah dikumpulkan sebelumnya sebagai referensi dalam menentukan target 

audience, yaitu anak usia 4 – 8 tahun karena mereka masih dalam tahap 

pengenalan motorik halus dan logika mereka belum jalan. Selain itu, orang 

tua anak usia 4 – 8 tahun juga menjadi target audience karena mereka yang 

menentukkan buku apa yang cocok agar mudah dipahami dan dicerna anak. 

2. Form and Length 

Penulis menentukkan bentuk dan konten buku yang akan dibuat. Dalam 

perancangan ini, penulis memilih bentuk buku activity book yang membuat 

anak bisa menikmati cerita dongeng fabel di dalamnya. Konten buku berisi 

beberapa fabel dimana tiap fabel memiliki petunjuk origami. Setiap cerita 

mengajarkan beragam nilai moral. Penulis juga menentukkan jumlah 

halaman sekaligus pembagian kata – kata cerita dan gambar di tiap halaman. 

Buku dummy kemudian dibuat untuk memberi gambaran konten dan isi 

buku yang akan dibuat.  

3. Think Visually 

Dalam proses ini, penulis membuat mood-board dengan mengumpulkan 

referensi gambar dari berbagai sumber atau menggambar sendiri segala 

tokoh atau pemandangan tertentu. Setelah proses mood-board, penulis 

melakukan mind map untuk menemukan big idea dari ilustrasi visual yang 

akan dibuat. Big idea tersebut diwujudkan dengan membuat alternatif sketsa 
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karakter dan background halaman menyesuaikan template halaman yang 

sudah ditentukan dari proses form and length. Beragam variasi warna 

karakter dan background juga dibuat. 

4. Plotting 

Penulis mengatur dan menyusun kata – kata supaya anak – anak bisa 

menikmati dongeng fabel di dalamnya secara berurutan. Layout ditata dan 

diatur sedemikian rupa agar anak bisa mengikuti alur cerita dengan teratur. 

5. Vocabulary and Readability 

Penulis memilih kata dan kalimat sederhana agar anak mudah memahami 

cerita sekaligus merasakan beragam emosi dan peristiwa dalam cerita 

tersebut. Selain itu, pembagian cerita dalam paragraf juga dibuat sedemikian 

rupa agar lebih mudah dilihat dan dibaca anak.   
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