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Oleh karena itu, informasi seperti ini harus diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat, terlebih lagi oleh anak-anak yang masih belum bisa melindungi diri 

mereka sendiri. Mereka harus diajarkan sejak dini mengenai serangga-serangga 

pembawa penyakit yang dapat dengan mudah mereka temukan di lingkungan 

sekitarnya. Untuk mengajarkan pengetahuan seperti ini, para orang tua harus 

menemukan atau mencari media interaktif yang dapat membuat anak-anak tidak 

mudah bosan. Salah satu media yang dapat dipilih adalah buku ilustrasi pop-up, 

buku pop-up dipilih karena pada usia 4-6 tahun, anak-anak akan lebih memilih 

buku dengan adanya kegiatan bermain yang bersifat membangun, membuat 

bentuk yang unik, atau memiliki efek yang menarik (Muktiono, J.D., hal 65). 

Oleh karena itu, penulis akan membuat  “Perancangan  buku pop-up ilustrasi 

yang berisikan pengetahuan tentang serangga berbahaya yang ada di sekitar kita, 

supaya anak-anak dapat tahu tentang jenis-jenis serangga berbahaya yang ada 

disekitarnya serta bahaya yang dapat ditimbulkan. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, masalah-masalah di dalam 

pembuatan tugas akhir adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perancangan media buku pop-up berilustrasi untuk anak-

anak umur 4-6 tahun yang lebih interaktif? 

1.3 Batasan Masalah 

untuk membuat perancangan tugas akhir ini menjadi terarah dan pembahasannya 

tidak terlalu luas, makan diperlukan batasan masalah: 
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1. Pada buku pop-up ilustrasi bertema serangga-serangga berbahaya yang ada 

di sekitar kita, penulis membahas ciri-ciri fisik, bahaya, dan akibat yang 

ditimbulkan oleh serangga tersebut. 

2. Wilayah geografis dari buku ini adalah daerah Jakarta. 

3. Target dari buku pop-up ilustrasi yang dibuat adalah anak-anak usia 4-6 

tahun, laki-laki dan perempuan. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Merancang buku pop-up ilustrasi yang interaktif untuk anak-anak umur 4-6 tahun 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

1.5.1 Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan membaca buku, jurnal, dan media lainnya yang 

membahas tentang hewan-hewan pembawa penyakit yang ada di sekitar kita serta 

teori-teori lain dalam pembuatan tugas akhir ini. 

1.5.2 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada psikolog anak untuk mengetahui 

kemampuan anak umur 4-6 tahun yang menjadi target dari perancangan buku  

1.6 Metode Perancangan 

Menurut Matt Cooke, seperti dikutip oleh Bernett (2006, hlm. 132), terdapat 

beberapa tahap dalam metodologi perancangan sebuah desain, yaitu: 

1. Definition  

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis melakukan identifikasi 

terhadap permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan anak-anak 
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usia 4-6 tahun terhadap serangga berbahaya yang ada atau sering muncul 

di lingkungan sekitar kita. 

2. Divergence 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis mengumpulkan data kualitatif 

dan kuantitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi 

literatur. Setelah itu penulis akan mulai menganalisis data dan 

mengembangkan masalah desain yang ada. 

3. Transformation 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis membuat sketsa awal dan 

melakukan eksperimen pada ruang lingkup kecildari target untuk 

mengetaui kesesuaian dari desain yang telah dibuat. 

4. Convergence 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis memproduksi hasil desain 

yang sudah sesuai dengan hasil uji coba. 
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1.7 Skematika Perancangan 

 

 

. 

             Latar Belakang 

Di sekitar kita, Terdapat serangga berbahaya  yang 

dapat menyebarkan penyakit berbahaya bagi 

manusia. Oleh karena itu informasi ini harus 

diketahui oleh anak-anak sejak dini sehingga 
pengetahuan mereka dapat bertambah dan 

mengetahui ciri-ciri serangga-serangga tersebut 

 

. 

. 

 
Rumusan Masalah 

Bagaimana perncangan media buku 

ilustrasi pop up untuk anak-anak umur 

4-6 tahun yang lebih interaktif. 

                 Batasan Masalah 

1. Yang menjadi target adalah anak-anak umur 4-6 

tahun, laki-laki dan perempuan.  

2. Buku ilustrasi pop up  tersebut berisikan tentang 

ciri-ciri fisik dan penyakit yang ditularkan oleh 

serangga yang ada di sekitar kita 

 

Metode Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan studi literatur berupa buku, 

jurnal ilmiah, artikel dan internet, serta wawancara. 

 

                 Target Sasaran 

Anak-anak umur 4-6 tahun, laki-laki dan 

perempuan yang tinggal di daerah perkotaan. 

            Konsep Perancangan 

Buku ilustrasi pop up yang memberikan informasi 

tentang serangga pembawa penyakit yang ada di 

sekitar kita, baik ciri-ciri fisik dan penyakit yang 

ditularkan. 

. 

      Produksi 
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