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BAB III 

METODOLOGI 

3.1.   Gambaran Umum Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini untuk membuat sebuah buku pop-up mengenai 

serangga pembawa penyakit di sekitar kita untuk anak-anak usia 4-6 tahun. 

Penulis melakukan wawancara melalui email kepada sekretariat Perkumpulan 

Entomologi Indonesia (Pei) dan Bapak Purnama Hidayat selaku departemen 

proteksi tanaman di ITB untuk menentukan konten yang akan dibahas. Selain itu, 

penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Retno Christy selaku senior editor 

Elex Media Computindo untuk membahas masalah teknis dari buku pop-up ini, 

seperti ukuran buku, gramatur kertas, proses cetak, finishing, dll. Selain masalah 

teknis, penulis juga bertanya mengenai ilustrasi yang disukai oleh anak-anak 

berdasarkan pasar yang ada saat ini. Kemudian penulis melakukan wawancara 

kepada Sandy Lee terkait dengan pemanfaatan halaman dan cara untuk 

memaksimalkan menaisme pop-up pada setiap halaman buku. 

3.2.   Wawancara 

3.2.1.   Wawancara Dengan Kepala Editor Elex Media Computindo 

Penulis melakukan wawancara dengan kepala editor Elex Media Computindo 

yaitu ibu Retno di kediamannya pada tanggal 10 November 2015. Penulis 

mengajukan beberapa pertanyan, yaitu: 

1.  Berapa ukuran buku yang cocok untuk konten yang dibuat oleh penulis? 
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2. Berapa ukuran gamatur kertas yang cocok untuk halaman isi dan cover 

dari buku pop up ini? 

3. Bagaimanakah tipe ilustrasi yang cocok atau disukai oleh anak usia 4-6 

tahun berdasarkan pasar yang ada? 

3.2.1.1.   Hasil Wawancara 

 

Gambar 3. 1 wawancara Dengan Ibu Retno Christy 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

Pada awalnya, penulis menceritakan tentang konten yang akan dirancang kepada 

ibu Retno. Buku yang akan dirancang oleh penulis adalah buku pop-up ilustrasi 

tentang serangga pembawa penyakit di sekitar kita, dan target dari buku ini adalah 

anak-anak usia 4-6 tahun. Buku ini akan didominasi dengan pop-up dan ilustrasi, 

teks hanya digunakan sebagai pendukung. 

Menurut Ibu Retno,  buku yang dirancang penulis cocok untuk dibuat 

ukuran 21,5x27 cm, hal ini dikarenakan pertimbangan dari buku-buku pop-up 

yang sudah ada di pasaran, ukuran display di toko buku. Rak-rak yang ada di toko 

buku memiliki ukuran masing-masing sehingga ukuran buku yang dibuat harus 

disesuaikan dengan ukuran rak yang ada di toko buku. Sehingga buku dapat di-

Perancangan Buku... Handry Pratama, FSD UMN, 2016



40 

 

display dengan baik di toko buku. Selain itu juga faktor kenyamanan anak-anak 

saat membaca dan memegang buku tersebut. 

Untuk jenis kertas yang digunakan, ibu Retno menyarankan agar 

menggunakan jenis kertas Art carton, karena buku pop-up harus memiliki struktur 

yang kuat sehingga buku tidak mudah rusak ataupun sobek. Ibu Retno juga 

mengatakan, untuk masalah gramatur kertas bagian isi buku dapat dipilih sesuai 

dengan kebutuhan, dilihat dari tingkat kerumitan dari buku pop-up  itu sendiri. 

Untuk bagian cover, ibu Retno menyarankan menggunakan hard cover sehingga 

dapat menjaga halaman isi dari buku pop-up tersebut. 

Untuk jenis ilustrasi yang disukai oleh anak-anak, ibu retno mengatakan 

bahwa saat ini anak-anak usia 4-6 tahun lebih menyukai jenis ilustrasi yang 

terkesan lucu dengan perbandingan kepala lebih besar dan proporsi tubuh lebih 

kecil, sehingga karakter tersebut akan terlihat lebih lucu dan imut dibandingkan 

karakter yang digambarkan dengan proporsi normal atau 8 kepala. Sementara itu, 

ibu Retno juga mengatakan, untuk ilustrasi serangga-serangga yang dijadikan 

sebagai objek utama dari buku tersebut harus berdasarkan dari foto asli dari 

serangga-serangga tersebut. Dengan kata lain, ilustrasi yang digunakan adalah 

ilustrasi realis sehingga dapat menggambarkan dengan tepat dan benar serangga-

serangga yang akan dijelaskan.  

3.2.2.   Wawancara Dengan Anggota Departemen Proteksi Tanaman IPB 

Menurut Bapak Purnama Hidayat selaku salah satu anggota departemen proteksi 

tanaman IPB, di duinia ini tidak ada serangga yang berbahaya bagi manusia, 

kebanyakan serangga tersebut malah menguntungkan kehidupan manusia itu 
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sendiri. Akan tetapi, terdapat beberapa serangga yang membawa dan menularkan 

bibit penyakit seperti virus atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

bebahaya bagi manusia. Kebanyakan serangga ini masuk atau diklasifikasikan di 

dalam ordo diptera, seperti nyamuk dan lalat. 

3.2.3.   Wawancara Dengan Sandy Lee 

Sandy lee adalah seorang illustrator dan paper engineer asal Indonesia. 

Wawancara dilakukan pada tanggal pada saat dilaksanakannya workshop pop-up 

oleh Beliau. Workshop dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 

2015 di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan yaitu, 

1. Bagaimanakah perbedaan gramatur kertas antara base dan mekanisme 

pop-up? 

2. Bagaimanakah cara untuk memaksimalkan mekanisme pop-up di dalam 

sebuah buku pop-up?  

3.2.3.1.   Hasil Wawancara   

Untuk perbedaan gramatur kertas yang digunakan, Sandy lee mengatakan bahwa 

dalam pembuatan sebuah buku pop-up atau pop-up card biasanya menggunakan 

dua macam kertas dengan gramatur yang berbeda. Untuk bagian dasar 

menggunakan kertas dengan gramatur yang lebih tebal agar struktur buku menjadi 

lebih kuat dan tidak mudah rusak, sedangkan untuk bagian mekanisme pop-up 

menggunakan jenis kertas dengan gramatur yang lebih tipis daripada bagian dasar.  

Untuk cara memaksimalkan mekanisme pop-up di dalam sebuah halaman 

buku, Sandy Lee mengatakan bahwa aturan utama dalam membuat mekanisme 
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pop-up adalah efek kejutan dari mekanisme pop-up itu sendiri. Oleh karena itu, 

beliau mengatakan bahwa didalam sebuah buku po-up tidak boleh ada lipatan atau 

bagian dari mekanisme pop-up yang keluar dari halaman buku sehingga tetap 

menarik perhatian pembaca untuk tetap membuka halaman demi halaman buku 

karena efek kejutannya masih terjaga dengan baik.  

Selain itu, cara memaksimalkan mekanisme pop-up itu sendiri adalah 

dengan menyesuaikan ukuran mekanisme pop-up dengan luas halaman, jangan 

terlalu banyak menyisakan ruang kosong di dalam sebuah halaman. Contoh kasus 

yang ditanyakan penulis kepada Sandy lee adalah saat membuat mekanisme pop-

up kecoa yang menggunakan teknik v-fold dengan struktur sayap yang tertutup, 

beliau mengarahkan agar sayap dari kecoa tersebut dibuat dengan ukuran lebih 

besar hingga mencapai ujung halaman pada saat dilipat terbuka dan sayap tersebut 

di perbesar lagi sampai diujung halaman pada saat dilipat. 

3.3  Studi Existing 

Untuk merancang buku pop-up serangga pembawa penyakit di sekitar kita, 

penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa buku lain, yaitu: 
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3.3.1   Encyclopedia MYTHOLOGICA: GODS AND HEROES 

 

Gambar 3. 2 Encyclopedia MYTHOLOGICA: GODS AND HEROES 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

Buku pertama yang diamati adalah buku ensiklopedia pop-up karya Robert 

Sabuda dan Matthew Reinhart yang berjudul “Gods And Heroes” di toko buku 

Kinokuniya Pondok Indah Mall. Ukuran buku tersebut adalah 25x20 cm dan 

memiliki 12 halaman. Kertas yang digunakan untuk halaman isi adalah fancy 

paper dan untuk bagian sampul buku menggunakan teknik hard cover dengan 

jenis kertas fancy paper. Untuk sampul buku dan halaman ini menggunakan jenis 

kertas yang sama, namun untuk bagian sampul dibuat dengan teknik hard cover 

untuk menghasilkan sampul yang kuat. 

Teknik pop-up yang digunakan di dalam buku ini sangatlah beragam, tetapi 

untuk bagian mekanisme pop-up utama, teknik yang paling dominan digunakan 

adalah V-folds digabungkan dengan teknik multiple layers sehingga menghasilkan 

mekanisme pop-up yang memiliki unsur panjang, lebar, tinggi dan kedalaman. 
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Pada setiap halaman utama memiliki beberapa halaman tambahan yang lebih kecil 

dan digunakan untuk menambahkan cerita. Setiap halaman kecil tersebut dapat 

dibuka dan juga diberikan mekanisme pop-up. Teknik yang digunakan juga 

beragam, seperti v-folds, multiple layers, moving arms, magic box, dan moving 

arms.  

 

Gambar 3. 3 Encyclopedia MYTHOLOGICA: GODS AND HEROES 

(sumber: http://www.theresabook.com/) 

Pada halaman ke-5 juga terdapat sebuah mekanisme pop-up yang 

menggunakan teknik sliding motion sehingga halaman ini memiliki informasi 

yang dapat digerakkan dengan cara ditarik sehingga membuat halaman tersebut 

semakin interaktif. Setiap halaman di dalam buku ini akan menimbulkan interkasi 

dengan pembaca karena pembaca dapat menemukan informasi tambahan dengan 

membuka dan menarik setiap halaman kecil yang ditambahkan di setiap halaman 

utama.  
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Efek kejutan pada setiap mekanisme pop-up yang ada di dalam buku ini 

terjaga dengan sangat baik, karena tidak ada satupun mekanisme pop-up yang 

menonjol keluar pada saat halaman tersebut dilipat atau ditutup.  

Untuk komposisi setiap halaman sangatlah penuh, karena banyak sekali teks 

yang dimuat dalam setiap halaman utama sehingga membuat space kosong di 

setiap halaman cukup sedikit. Untuk setiap halaman kecil yang ditambahkan juga 

diberikan informasi berupa teks yang memenuhi halaman. 

3.3.2   CREEPY CRAWLIES: A Pocket Pop-Up 

 

Gambar 3. 4 Creepy Crawlies: A Pocket Pop-Up 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

Buku kedua yang diamati penulis adalah buku pop-up yang diterbitkan oleh 

Walker Books pada tahun 2012. Penulis mengamati buku ini di toko buku 

Periplus yang ada di Sumarecon Digital Center (SDC). Yang bertugas sebagai 

paper engineer adalah Gus Clarke. Buku ini berisikan 12 jenis serangga 

menyeramkan, ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Contoh hewan berbahaya 
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yang ada di buku ini adalah kalajengking dan tawon, sedangkan contoh hewan 

tidak berbahaya yang ada di buku ini adalah ngengat dan kumbang tanduk.  

 

Gambar 3. 5 Creepy Crawlies: A Pocket Pop-Up 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

Hanya satu teknik yang digunakan untuk menbuat mekanisme pop-up di 

dalam buku ini, yaitu floating layers. Hal ini menyebabkan mekanisme pop-up 

yang ada pada buku ini menjadi monoton dan efek kejutan dari mekanisme pop-

up-nya kurang menarik. Buku ini menyampaikan informasi dengan menggunakan 

bahasa inggris dan memiliki ukuran 10x10 cm serta mimiliki halaman berjumlah 

30 halaman termasuk dengan sampul depan dan sampul belakang.
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