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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Creswell dalam Raco (2010) menjelaskan penelitian adalah proses bertahap dan 

sistematis yang diawali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan studi 

kepustakaan untuk menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis data, 

dan diakhiri dengan menafsirkan data (hlm. 6). Dalam perancangan media 

informasi yang tepat dibutuhkan data-data dari narasumber yang terpercaya untuk 

mengetahui batasan masalah topik dan fokus dalam perancangannya. Penulis 

mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif meliputi wawancara ahli, studi eksisting, dan FGD. Selanjutnya, metode 

kuantitatif berupa penyebaran kuesioner digunakan untuk mengetahui preferensi 

orang tua terhadap media informasi. 

 Wawancara 

Raco (2010) mendeskripsikan wawancara sebagai kegiatan untuk mendapatkan 

informasi secara mendalam yang tidak bisa didapat hanya melalui observasi dan 

kuesioner. Dalam sebuah wawancara, penulis menanyakan beberapa pertanyaan 

kepada narasumber untuk mendapatkan persepsi, pengalaman, dan pemikirannya 

untuk dianalisis secara ilmiah (hlm. 116). Penulis melakukan wawancara kepada 

dokter spesialis tumbuh kembang anak, guru seni, psikolog, serta kepala redaksi. 
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3.2.1. Wawancara dengan Spesialis Tumbuh Kembang Anak 

Wawancara dengan dr. Ivan Riyanto Widjaja, Sp.A., spesialis tumbuh kembang 

anak, berlangsung tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 19.30 hingga 20.10 di Rumah 

Sakit Columbia Asia cabang Pulomas, Jakarta Timur.  

 Beliau mengatakan bahwa usia paling tepat untuk memberikan stimulasi 

pada anak adalah sebelum memasuki sekolah dasar. Terutama motorik halus dan 

kognitif anak harus sudah optimal agar bisa menulis dan mengikuti pembelajaran 

di SD secara efektif. Kemampuan ini meliputi pemahaman huruf dan angka, 

menyusun benda konkret, menggunting, dan lain sebagainya. Kekhawatiran para 

dokter saat ini adalah anak-anak yang kurang diberi stimulasi di rumah oleh orang 

tuanya sehingga kepandaiannya tidak terasah dan sulit memasuki level 

perkembangan selanjutnya.  

 Anak berusia dibawah 7 tahun (belum atau baru masuk SD) banyak 

menghabiskan waktu di rumah dan aktivitasnya cenderung berupa permainan, 

belum masuk ke pembelajaran. Orang tua diharapkan bisa mendorong anak untuk 

mengeksplorasi kemampuannya, salah satunya dengan cara memberi kesempatan 

untuk berkreasi, tidak menghukum ketika anak belum bisa melakukan sesuatu 

dengan sempurna, dan membiasakan perilaku suportif serta memberi pujian untuk 

meningkatkan kepercayaan diri anak.  

 Buku aktivitas berilustrasi bisa menjadi media pembelajaran yang bila 

dirancang dengan baik akan mendukung stimulasi motorik halus dan kognitif anak. 

Ditambah lagi bila dikemas seperti permainan atau ditambah cerita, anak tidak akan 

merasa terbebani karena seperti sedang bermain. 
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Gambar 3.1. Wawancara dengan dr. Ivan Riyanto Widjaja, Sp.A. 

 
3.2.2. Analisis Wawancara 

Hasil wawancara dengan spesialis tumbuh kembang anak menjelaskan bahwa usia 

tepat pemberian stimulasi adalah sebelum memasuki jenjang pendidikan yang 

formal (SD). Hal ini dikarenakan pada level sekolah dasar (6-7 tahun), motorik 

halus anak sudah harus mendukung untuk proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

dikemas seperti permainan akan lebih menarik dan mudah diikuti oleh anak-anak 

usia dini. 

3.2.3. Wawancara dengan Guru Seni 

Wawancara dengan Eko Wibowo, guru workshop tanah liat, berlangsung pada 

tanggal 19 Februari 2019 dari pukul 10.00 hingga 11.30 di Sekolah Khusus 

Spectrum yang terletak di Sawah Baru, Tangerang. Beliau mempunyai pengalaman 

lebih dari 15 tahun dalam mengajar anak-anak mengenai seni dan keterampilan, 

mulai dari membuat komik hingga karya keramik. Beliau juga telah mengajar anak 

berkebutuhan khusus (ABK) selama lebih dari 9 tahun.  
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Dari pengalamannya, beliau mengatakan bahwa dalam kegiatan seni anak 

tidak hanya belajar untuk berekspresi melainkan juga melatih fungsi otot dan 

otaknya. Media yang banyak disukai anak, secara umum maupun ABK, adalah 

tanah liat.  Menurut beliau, banyak aspek yang bisa dipelajari dalam pembuatan 

sebuah keramik; seperti banyak sedikitnya air, proses pencampuran, pembentukan, 

pengeringan dan pewarnaan. Nilai-nilai ini mengajarkan anak untuk belajar sabar, 

menghargai, dan menikmati sebuah proses. Penggunaan tanah liat sebagai terapi 

ABK juga terbilang lebih efektif dibandingkan seni lain seperti menggambar dan 

bermusik. Di sekolah tempat beliau mengajar, kelas menggambar biasanya 

menggunakan referensi dari benda-benda di alam atau dari foto. Bermusikpun juga 

mengandalkan modul pembelajaran. Sedangkan dalam membentuk tanah liat, anak 

tidak seperti sedang dalam pembelajaran tetapi sedang bermain membentuk objek-

objek sambil berimajinasi. Teknik pembuatan keramik yang sering dipraktikkan 

anak-anak adalah handbuilding. Anak-anak langsung bersentuhan dengan tanah liat 

tanpa alat bantu.  

 Hasil karya anak-anak didik beliau terkadang dipilih untuk dipamerkan 

dalam pameran tahunan yang dilaksanakan oleh galeri seni. Dalam pameran tahun 

ini di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Sekolah Spectrum bersanding dengan 

mahasiswa dan seniman keramik. Muncul kepuasan tersendiri bagi anak ketika 

hasil karyanya dipajang, dan bahkan ada yang berhasil terjual. 
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Gambar 3.2. Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo 

 
Wawancara selanjutnya dilakukan kepada guru workshop seni dan 

keterampilan anak, Dody Miharja, pada tanggal 6 Maret 2019 dari pukul 12.00 

hingga 13.30 di Sekolah Asih Budi, Jakarta Timur. Selain mengajar di sekolah, 

beliau mengajar kelas kids pottery di berbagai komunitas seni. 

 Beliau mengatakan bahwa workshop seni, terutama tanah liat, memang 

sedang ramai dan banyak diminati sejak dipelopori oleh Ganara Art di 2017 lalu. 

Salah satu faktor yang menyebabkan workshop tanah liat semakin digemari, 

terutama di kota besar seperti Jakarta, adalah sensasi bermain hands-on dengan 

bahan-bahan alami bumi. Hal ini membuka wawasan dan imajinasi anak yang 

biasanya hanya bermain lewat media digital, yang akhirnya mempelopori beliau 

dan timnya untuk mendirikan komunitas DAYS Art Studio. Anak-anak yang beliau 

ajari di komunitasnya berusia antara 2 sampai 12 tahun. 
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 Selain mengembangkan imajinasi, bermain dengan tanah liat sangat baik 

untuk mengasah motorik halus anak karena anak diajak untuk memfokuskan 

pikiran, mata, dan otot tangan dalam prosesnya. Ada tiga macam tanah liat yang 

dapat diolah menjadi karya seni yaitu stoneware, earthenware, dan porcelain. Jenis 

yang sering digunakan untuk sesi workshop bersama anak adalah stoneware. 

Kelebihannya jenis ini terletak pada harga dan fleksibilitasnya. Tanah liat 

stoneware mudah diwarnai, murah (sekitar Rp 6.000,- untuk 1 kilogram), dapat 

dihancurkan kembali dengan air, namun juga bisa dipertahankan bentuknya secara 

permanen lewat pembakaran. 

 
Gambar 3.3. Wawancara dengan Dody Miharja 

 
3.2.4. Analisis Wawancara 

Lewat hasil wawancara dengan dua guru ini, penulis menyimpulkan bahwa 

kegiatan seni tidak berfokus pada hasil karya yang dihasilkan anak melainkan pada 

prosesnya. Bahan dan alat untuk membuat seni bersama anak cukup beragam dan 

relatif murah. Manfaat berkreasi dengan tanah liat selain melatih motorik halus, 

adalah pembelajaran mengenai tekstur, bentuk, matematika dasar, dan warna. 
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Selain itu terdapat teknik-teknik dan persiapan penting dalam memulai kegiatan 

seni di rumah yang layaknya kegiatan di workshop. Panduan sebaiknya bisa dibaca 

bersama oleh orang tua dan anak dalam mendukung kegiatan seni. 

3.2.5. Wawancara dengan Psikolog Anak dan Pendidikan 

Wawancara dengan Dra. Marjam S. Budhisetiawan, M.Psi berlangsung pada 

tanggal 25 Februari pada pukul 11.20 hingga pukul 12.15 di kediaman beliau yang 

berlokasi di Kondominium Taman Anggrek, Jakarta Barat. Beliau adalah seorang 

psikolog pendidikan yang telah mendalami profesi ini selama lebih dari 25 tahun 

dan memiliki pengalaman mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katholik 

Atmajaya, Jakarta. 

 Beliau mengatakan bahwa guru pertama seorang anak adalah orang tuanya 

sendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan perkembangan 

anak, terutama di masa golden age. Masalah yang biasa beliau temui pada anak usia 

dini sekarang adalah ketergantungannya terhadap gadget dan selalu mengandalkan 

pembantu (asisten rumah tangga). Hal ini seringkali terjadi ketika peran orang tua 

kurang terlaksanakan, kurangnya waktu kebersamaan dengan orang tua membuat 

anak menjadi pasif dan tidak tertantang secara logika. Walaupun di rumah, anak 

harus diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, mengasah logika, 

dan keterampilan. Selain itu, anak-anak cenderung menyukai hal-hal yang visual 

dan yang mengajaknya melakukan movement. Panduan untuk melakukan suatu 

kegiatan akan mudah ditangkap otak anak bila disajikan dalam seri gambar (step-

by-step).  
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 Beliau berpendapat bahwa seni seringkali dianggap bukan pembelajaran 

yang penting ketika anak mulai memasuki usia sekolah, anak cenderung berfokus 

pada belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengerjakan PR setiap harinya. 

Padahal banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan dari seni, seperti belajar 

mengeksplorasi imajinasi dan berani mengekspresikan diri. Beliau juga sangat 

setuju dengan dibuatnya media informasi mengenai seni untuk anak dan orang tua. 

Menurut beliau, selain mengembangkan motorik dan kreativitas, bermain dengan 

media yang berbentuk 3D seperti tanah liat bisa menjadi pelampiasan energi 

berlebih dan melatih fokus anak. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan interaksi 

anak dengan orang tua bila dilakukan bersama-sama. 

 
Gambar 3.4. Wawancara dengan Dra. Marjam S. Budhisetiawan, M.Psi. 

  
Wawancara kedua dilakukan pada Alvina Wong, M.Psi., Psikolog. pada 

tanggal 2 Maret 2019 pada pukul 20.00 hingga 21.00 lewat fitur voice call pada 

aplikasi Google Hangouts. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang 

berkonsentrasi pada penanganan masalah anak dan remaja.   
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Beliau menjelaskan masalah anak pada tempat prakteknya di Jakarta saat 

ini. Sekitar tahun 2000 awal, mayoritas orang tua datang untuk tes IQ dan 

kepribadian anaknya. Kini, klien yang datang lebih sering mengutarakan keluhan 

mengenai delay pada kemampuan-kemampuan dasar anaknya. Kemampuan dasar 

ini meliputi interaksi, berbahasa, dan logika. Dari pengalaman beliau, faktor yang 

menjadi penyebab delay pada anak adalah pemberian permainan yang tidak 

dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Contoh utamanya di pola asuh 

perkotaan adalah gadget, anak yang mulai rewel biasanya diberi gadget untuk 

mengakses Youtube atau main game. Menggunakan gadget selama 3 jam perhari 

sudah dianggap kecanduan yang sangat tidak disarankan untuk anak. Selain itu, 

keingintahuan anak bisa menghubungkannya pada konten berbahasa asing yang 

menyebabkan kebingungan bahasa hingga berakibat pada speech delay. 

Orang tua diharapkan bisa memberi contoh baik kepada anak sejak usia dini. 

Misalnya bila orang tua suka membacakan buku, akan tertanam pada benak anak 

bahwa buku adalah sumber informasi yang baik. Beliau memperhatikan bahwa 

orang tua di perkotaan juga cenderung mengikutkan anaknya ke berbagai kursus 

dan workshop; seperti tari, seni rupa, alat musik, dan lainnya, sebagai bentuk 

stimulasi sejak dini. Hal ini memang bagus untuk fisik dan kognitif anak, namun 

peran orang tua tidak mungkin digantikan oleh guru kursus atau workshop. Selain 

menyenangkan untuk anak, kegiatan yang dilakukan bersama orang tua juga dapat 

memperkuat ikatan emosional orang tua-anak. 
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Gambar 3.5. Wawancara dengan Alvina Wong, M.Psi., Psikolog. 

 

3.2.6. Analisis Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan dua psikolog diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

bermain bersama orang tua merupakan hal yang penting dilakukan anak-anak sejak 

usia dini. Buku adalah media informasi pendukung kegiatan seni yang lebih tepat 

daripada gadget. Gadget tidak disarankan untuk anak usia dini karena banyaknya 

distraksi dari berbagai konten yang tidak bisa disaring. Sebaiknya buku 

menggunakan ilustrasi yang sederhana namun berseri secara sistematis agar mudah 

dipahami karena otak anak mudah menangkap sesuatu yang visual, daripada hanya 

tulisan atau lewat pendengaran. 

3.2.7. Wawancara dengan Kepala Redaksi 

Wawancara dengan Ibu Retno Kristy, selaku Kepala Redaksi dari Elex Media 

Komputindo, berlangsung pada tanggal 18 Februari 2019 di kediaman beliau yang 

berlokasi di Kelapa Dua, Tangerang. Wawancara berlangsung dari pukul 19.15 

hingga 20.30. Penulis mendapatkan informasi tentang teknis dalam perancangan 
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buku yang cocok dengan topik bahasan penulis. Penulis juga menanyakan soal 

keadaan pasar buku saat ini di Indonesia, dan style yang disukai masyarakat. 

 

 
Gambar 3.6. Wawancara dengan Ibu Retno Kristy 

 
3.2.8. Analisis Wawancara 

Beliau mengatakan ukuran yang tepat untuk buku berisi informasi dan panduan 

adalah 19 x 23cm. Ketebalan kertas sebaiknya tidak lebih rendah dari 80 gram 

untuk menghindari penembusan tinta. Ketebalan yang cocok adalah 100 gram 

karena lebih kokoh dan tidak mudah robek, terutama untuk buku yang digunakan 

orang tua dan anak dalam mendukung aktivitas bermain.  

Selain itu beliau memberi saran agar desain sampul menggunakan judul yang 

sederhana tetapi mudah diingat. Penulis diminta untuk tidak terpaku dengan aturan 

layout yang umum dan simetris. Pemberian blank space dan ilutrasi sederhana 

dengan warna kontras lebih diminati pembaca saat ini. Ada baiknya juga untuk 

menghindari menggunakan warna-warna yang pucat karena menyesuaikan dengan 

target pembaca dan konten yang sifatnya tidak berat dan serius. Warna-warna yang 
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cerah lebih disukai pasar, juga lebih baik dipilih sebagai antisipasi penurunan warna 

ketika buku naik cetak. 

 Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2010), kuesioner atau angket adalah metode penelitian 

kuantitatif berupa kumpulan pertanyaan dan atau pernyataan tertulis untuk diisi 

oleh responden (hlm. 199). Teknik sampling yang digunakan penulis adalah 

purposive sampling, yaitu menggunakan wakil dari populasi yang ingin diteliti 

dengan pertimbangan tertentu (hlm. 124). 

Kuesioner yang dibagikan secara online menjangkau 102 target yaitu orang tua 

dari anak berusia 4-6 tahun. Tujuan pengumpulan data lewat kuesioner ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan orang tua mengenai kegiatan yang 

menstimulasi perkembangan anak, minat terhadap kegiatan seni, serta preferensi 

visual untuk media informasi. Berikut ini adalah jawaban responden: 

1. Usia orang tua 

 
Gambar 3.7. Hasil Kuesioner 1 
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Hasil: Orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun berusia antara 24 

sampai 41 tahun, dengan persentase terbanyak di usia 30 tahun. 

2. Jenis kelamin orang tua 

 
Gambar 3.8. Hasil Kuesioner 2 

 
Hasil: 76,5% responden adalah ibu, dan 23,5% sisanya adalah ayah. 

3. Domisili 

 
Gambar 3.9. Hasil Kuesioner 3 

 
Hasil: 67,7% responden berdomisili di Jakarta, 19,4% di Tangerang, dan 

sisanya tersebar di beberapa kota besar seperti Bandung dan Surabaya. 
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4. Apakah orang tua mengetahui kegiatan-kegiatan yang memberikan 

stimulasi positif pada anak? 

 
Gambar 3.10. Hasil Kuesioner 4 

 
Hasil: 52,9% responden belum tahu pasti mengenai kegiatan yang 

menstimulasi anak, sedangkan 29,4% responden merasa sudah tahu, dan 

sisanya sebanyak 17,6% tidak tahu. 

5. Kegiatan atau permainan seperti apa yang orang tua ketahui? 

 
Gambar 3.11. Hasil Kuesioner 5 
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Hasil: Permainan edukatif, menyusun puzzle, dan membacakan buku cerita 

anak adalah bentuk-bentuk kegiatan favorit kebanyakan responden untuk 

dilakukan bersama anak. 

6. Melihat manfaat dan pentingnya seni sebagai pemberi stimulasi motorik 

halus dan kognitif, seberapa besar minat orang tua terhadap aktivitas seni 

untuk anak-anak? 

Gambar 3.12. Hasil Kuesioner 6 

 
Hasil: 50% responden sangat tertarik dan 42,2% cukup tertarik terhadap 

seni untuk anak-anak. 

7. Pernahkan anak mengikuti kegiatan atau lokakarya seni? 

 
Gambar 3.13. Hasil Kuesioner 7 
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Hasil: Sebanyak 70,6% orang tua pernah mengikutkan anaknya dalam 

kegiatan bertema seni ataupun workshop seni. 

8. Jika pernah, berapa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seni tersebut? 

 
Gambar 3.14. Hasil Kuesioner 8 

 
Hasil: Dari jawaban kebanyakan responden, penulis menyimpulkan bahwa 

uang yang dikeluarkan untuk satu sesi kegiatan seni ini berkisar antara Rp 

200.000,- hingga Rp 300.000,-. 

9. Apakah orang tua ingin melakukan kegiatan seni bersama anak di rumah? 

 
Gambar 3.15. Hasil Kuesioner 9 
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Hasil: Responden sebagian besar (87,3%) mau melakukan kegiatan seni 

bersama dengan anak di rumah. 

10. Menurut orang tua, perlukah ada panduan mengenai aktivitas-aktivitas seni 

yang menstimulasi anak sejak dini? 

 
Gambar 3.16.  Hasil Kuesioner 10 

 
Hasil: 85,3% responden berminat dan setuju dengan dibuatnya buku 

panduan untuk melakukan aktivitas seni bersama anak di rumah. 
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11. Preferensi visual 

 
Gambar 3.17. Hasil Pilihan Preferensi Visual 

 
Hasil: Berdasarkan data yang ddapat, sebanyak 46,8% responden menyukai 

skema warna B yang hangat, 37,1% responden menyukai skema warna C 

yang terang dan pastel, sedangkan sisanya menyukai skema warna A yang 

cool tone. Selanjutnya, gaya ilustrasi B yang seperti kartun adalah yang 

paling disukai responden (37,8%). Terakhir, teknik pewarnaan dengan gaya 

A, bertekstur dan bergaya water colour, menjadi pilihan responden (51,6%). 

 Focus Group Discussion 

Given dalam Santrock (2009) menjelaskan focus group discussion atau diskusi 

kelompok terarah sebagai kegiatan wawancara dalam kelompok yang bertujuan 
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untuk menggali informasi tentang topik tertentu. Focus group discussion ini 

dilakukan terhadap 5 orang tua yang memiliki anak pada rentang usia 4 sampai 7 

tahun. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 Maret 2019 di Pondok 

Pangandaran, Kelapa Gading. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat dan 

masukan untuk penyampaian konten dari buku yang akan dirancang penulis. 

 Terdapat 4 orang tua yang pernah mengikutkan anaknya dalam lokakarya, 

berupa aktivitas keterampilan membuat topeng dan kreasi tanah liat. Alasan utama 

orang tua mengikutkan anaknya dalam berbagai kegiatan seni adalah untuk 

mendapatkan rekreasi yang menyenangkan dan mengisi hari libur. Faktor ingin 

tahu juga menjadi alasan orang tua mengikutkan anak-anaknya ke kegiatan 

tersebut. Kegiatan ini umumnya berdurasi 60-90 menit dan memiliki tema khusus. 

Mereka mengaku menikmati kegiatan berkreasi dengan anak, ditambah hasil kreasi 

bisa dibawa pulang dan dipajang sebagai souvenir. Kendala yang dihadapi dalam 

melakukan kegiatan seni dan keterampilan di rumah adalah kurangnya ide kreasi, 

pengetahuan, dan bahan. Orang tua yang lain memberikan hiburan lewat mainan, 

seperti mobil-mobilan, boneka, dan sesekali gadget untuk menonton video dari 

channel anak-anak di Youtube.  

Penulis kemudian memberikan beberapa buku-buku panduan aktivitas seni 

sebagai referensi untuk mendapatkan pendapat dari orang tua. Orang tua menyukai 

buku yang memberikan informasi lebih banyak lewat gambar dibandingkan dengan 

poin-poin dalam teks, karena menurut mereka akan menyenangkan ketika dibaca 

bersama anak. Anak-anak juga cenderung suka buku yang menampilkan tokoh-

tokoh lucu dengan gaya ilustrasi tidak realistis. Menurut orang tua, layout yang 
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terlalu penuh juga tidak nyaman dilihat dan pastinya susah diikuti secara step-by-

step oleh anak. Kesimpulan dari diskusi ini adalah buku panduan berilustrasi bisa 

menjadi media yang baik untuk mendukung aktivitas seni dan berkreasi bagi orang 

tua dan anak di rumah.  

 
Gambar 3.18.  Focus Group Discussion 

 
 Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan dengan mencari buku yang memiliki topik serupa dengan 

yang akan dirancang penulis. Tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk 

menganalisis gaya visual dan konten untuk menentukan strength, weakness, 

opportunity, dan threat dari setiap buku. Studi eksisting ini dilakukan terhadap 3 

buku yang beredar di pasaran, baik di toko buku maupun online store. 
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3.5.1. Hasil Studi Eksisting  1 

 
Gambar 3.19. Tampilan Buku ‘Kids and Clay: Sea Animals’ 

 
Tabel 3.1. Spesifikasi Buku ‘Kids and Clay: Sea Animals’ 

Judul Kids and Clay: Sea Animals 
Penulis Ota Umme & Phanita Luangmool 

Penerbit Dickens Publishing Ltd, UK 

Ukuran 21 cm x  21 cm 

Halaman 24 halaman 

Bahasa Inggris 

Harga Rp 100.000,- 

Bahan Sampul: Art Carton ; Isi: Glossy Art Paper 150gr 
Jilid Perfect Binding 

 
 

Tabel 3.2. SWOT Buku ‘Kids and Clay: Sea Animals’ 

Strength Teks mudah dibaca, berisi aktivitas untuk anak usia 4-7 tahun, ada 
pembelajaran tentang warna dan jenis hewan, bonus sepaket Air 
Dry Clay, ilustrasi vector art yang menarik 

Weakness Konten sedikit, menggunakan layout yang sama di semua spread, 
hanya berbahasa Inggris 

Opportunity Buku aktivitas seni untuk anak diminati 

Threat Kompetitor serupa cukup banyak 
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3.5.2. Hasil Studi Eksisting  2 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.20. Tampilan Buku ‘Kreasi Cap Jari’ 

 
Tabel 3.3. Spesifikasi Buku ‘Kreasi Cap Jari’ 

Judul Kreasi Cap Jari 

Penulis Amelia Sofyan 

Penerbit Erlangga for Kids 

Ukuran 21,5 cm x  27 cm 

Halaman 48 halaman 

Bahasa Indonesia 

Harga Rp 52.000,- 

Bahan Sampul: Art Carton ; Isi:Book Paper 90gr 

Jilid Perfect Binding 

 
 

Tabel 3.4. SWOT Buku ‘Kreasi Cap Jari’ 

Strength Menampilkan fotografi dan ilustrasi yang mudah diikuti anak-
anak 

Weakness Minim informasi di bagian pengenalan dan peralatan 

Opportunity Buku aktivitas seni untuk anak diminati 

Threat Kompetitor serupa cukup banyak 
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3.5.3. Hasil Studi Eksisting  3 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.21. Tampilan Buku ‘DIY Easy Recycled Crafts: Botol Plastik’ 

 
Tabel 3.5. Spesifikasi Buku ‘DIY Easy Recycled Crafts: Botol Plastik’ 

Judul DIY Easy Recycled Crafts: Botol Plastik 

Penulis Yuichi Kimura & Etuyoshi Miyamoto 

Penerbit Kompas Gramedia 

Ukuran 21 cm x 25 cm 

Halaman 80 halaman 

Bahasa Indonesia (Terjemahan Bahasa Jepang) 

Harga Rp 60.000,- 

Bahan Sampul: Art Carton ; Isi: Book Paper 90gr 

Jilid Perfect Binding 

 
Tabel 3.6. SWOT Buku ‘DIY Easy Recycled Crafts: Botol Plastik’ 

Strength Menjelaskan bahan dan persiapan dengan lengkap, dilengkapi 
cerita, fotografi, dan ilustrasi bergaya kartun yang cocok dengan 
untuk anak 

Weakness Tata letak agak penuh dan beberapa ilustrasi ukurannya sangat 
kecil 

Opportunity Buku kreasi dari barang-barang yang mudah ditemui untuk anak-
anak diminati pasar 

Threat Kompetitor serupa cukup banyak, buku panduan lain punya 
banyak visual 
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3.5.4. Analisis Studi Eksisting  

Dari studi eksisting di atas, penulis menyimpulkan bahwa buku aktivitas seni dan 

kerajinan umumnya menggunakan karakter, dan beberapa menggunakan fotografi 

sebagai penunjuk hasil akhir kreasinya. Tata letak pada buku juga tidak terlalu 

penuh dengan teks. Penjelasan aktivitas digambarkan lewat ilustrasi yang 

prosedural dan menggunakan warna-warna cerah. Aktivitas untuk anak-anak juga 

umumnya mempunyai tema tertentu, yang umum dijumpai adalah tema keluarga, 

binatang, dan benda-benda sekitar rumah. 

 Metodologi Perancangan 

Metode perancangan buku ilustrasi yang digunakan penulis adalah 5 tahapan 

perancangan (Five Phases of The Graphic Design Process) oleh Landa (2011), 

yaitu: 

1. Orientasi (Orientation) 

Tahap awal dalam perancangan adalah menentukan  masalah dan kebutuhan 

dari audiens yang dituju (hlm. 77). Fenomena berupa kurangnya stimulasi 

pada anak-anak usia dini terutama di lingkungan perkotaan menyebabkan 

keterlambatan dalam perkembangan. Selain itu, terjadi peningkatan 

workshop-workshop yang mengusung tema seni tanah liat untuk anak-anak. 

Target, yaitu orang tua, membutuhkan media informasi mengenai aktivitas 

seni yang dapat menstimulasi perkembangan anak di rumah. 

2. Penelitian (Analysis) 

Tahapan kedua dari perancangan adalah menganalisis data untuk 

menentukan strategi (hlm. 81). Penulis mengumpulkan data dari wawancara 
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narasumber ahli, orang tua, dan studi eksisting untuk menentukan solusi. 

Hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif penulis menjelaskan bahwa 

diperlukannya panduan mengenai aktivitas seni untuk orang tua usia 25-40 

tahun dengan anak berusia 4-6 tahun. Bahasan akan berfokus pada seni dan 

kreasi yang dihasilkan langsung oleh tangan dengan material yang mudah 

ditemui dan aman untuk anak. Tanah liat dipilih sebagai salah satu media 

aktivitas seni dalam media informasi ini karena data-data yang mendukung 

dari narasumber ahli. Ditambah hasil observasi yang menunjukkan bahwa 

kurangnya buku berbahasa Indonesia yang membahas kegiatan seni tanah 

liat untuk anak-anak. 

3. Konsep (Concept) 

Perancangan yang baik dan efektif harus dilandasi oleh konsep yang kuat 

(hlm. 89). Konsep atau ide utama ini akan didapatkan dari proses mind 

mapping dan brainstorming. Kemudian, konsep yang didapat akan menjadi 

acuan desain buku mulai dari konten, pemilihan gaya ilustrasi, warna, 

tipografi, dan layouting.  

4. Desain (Design) 

Tahapan selanjutnya adalah pengembangan desain berdasarkan konsep 

yang dipilih (hlm. 94). Penulis mengawali perancangan buku ilustrasi 

dengan sketsa thumbnail,  proses desain, mencetak mockup untuk diuji ke 

target, dan finalisasi desain. 
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5. Implementasi (Implementation) 

Penulis melanjutkan ke tahap akhir atau eksekusi yaitu mencetak hasil 

perancangan (hlm. 95). Hasil dari tahapan sebelumnya diserahkan kepada 

pihak selanjutnya untuk diproduksi. 
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