
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



xx  

  

Gambar  4.90 Halaman 9 dan 10 Buku Pop-Up Kisah Paskah …...……......…. 98  

Gambar  4. 91 Halaman 11 dan 12 Buku Pop-Up Kisah Paskah ………......…. 99  

Gambar  4. 92 Halaman 13 dan 14 Buku Pop-Up Kisah Paskah …………....... 99  

Gambar  4. 93 Halaman 15 dan 16 Buku Pop-Up Kisah Paskah ………......…. 100  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Menurut Smith (2017), agama sangat penting untuk manusia karena agama 

merupakan landasan dan pedoman hidup seseorang sehingga, pendidikan agama 

sejak dini sangat penting diajarkan. Pendidikan agama menggoreskan cinta kasih, 

hidup rukun, dan saling menghargai satu sama lain. Karena pada usia dini 

perkembangan jiwa anak mulai tumbuh sehingga anak perlu dibimbing, disalurkan 
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dan diajarkan tentang pendidikan agama agar dapat menjadi dasar pembentukan 

anak (hlm. 261).  

 Setiap agama pasti memiliki perayaan-perayaan yang diyakini untuk  

memperingati kejadian penting yang terkandung di ajaran tersebut, tidak terkecuali 

dalam agama Kristen. Menurut Basuki (2014), umat Kristen memperingati hari 

Paskah sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa 

manusia. Perayaan ini merupakan salah satu perayaan penting yang dipercaya oleh 

umat Kristen (hlm. 2).  

Menurut situs agama Kristen www.crosswalk.com mengatakan bahwa masih 

banyak umat Kristen yang kurang memahami makna dari ajaran-ajaran yang 

terkandung di dalamnya. Mengamalkan kebaikan seperti pergi ke gereja, 

mendengarkan firman, memuji, dan menghindari dosa dianggap cukup. Hal ini 

merupakan perilaku yang dilakukan anak-anak saat ini (2015).  

   1  

  

Menurut situs agama Kristen www.jawaban.com edukasi tentang Paskah 

untuk anak jarang dilakukan sehingga pemahaman anak hanya sebatas pada 

ornamennya saja. Anak hanya mengetahui saat perayaan Paskah adalah saat mereka 

mencari telur, makan telur dan menghias telur. Selain itu, dalam kisah Paskah 

terdapat penghianatan, penolakan, sakit, penderitaan dan kematian sehingga sulit 

bagi anak untuk memahami arti Paskah yang sesungguhnya. Sebuah survei di 

Inggris menyatakan bahwa dari 2000 orang tua di Inggris, 79% orang tua 
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mengatakan anaknya jika ditanya tentang Paskah menjawab tidak tahu. Selebihnya, 

anak-anak menjawab Paskah adalah hari ulang tahun kelinci dan hari ditemukannya 

cokelat berbentuk telur (2013).  

Menurut Santrock (2011), anak usia 6-12 tahun masuk tahap perkembangan 

operasional konkret artinya pola pikir anak berkembang, namun hanya pada 

bendabenda bersifat konkret contohnya mobil, orang, buku, kertas dan lain-lain. 

Anakanak pada usia ini juga dapat berpikir secara logis karena mereka tidak terlalu 

egosentris dari tahap sebelum operasional konkret. Sehingga usia ini dianggap 

sebagai usia yang matang bagi anak untuk belajar (hlm. 48).  

Untuk mengasah daya ingat anak dan memberi kesan menyenangkan, perlu 

media yang tepat untuk mengedukasi anak. Menurut Itadz (2008) Teknik bercerita 

yang semula dalam bentuk lisan saat ini sudah tergeser oleh gaya bercerita dengan 

gambar. Anak lebih mudah mengingat dengan hal yang bergambar, bergerak, dan 

sesuatu yang bisa diceritakan. Minat baca anak akan lebih meningkat ketimbang 

anak hanya membaca buku konvensional (hlm. 19).   
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Dari permasalahan tersebut, penulis memilih membuat buku pop-up tentang 

Paskah untuk anak usia 6-12 tahun dengan tujuan untuk mengedukasi anak 

mengenai makna dari Paskah tersebut. Menurut situs www.dgi-indonesia.com, buku 

pop-up juga dapat melatih motorik anak karena adanya aktivitas menggerakan 

seperti membuka, menutup, melipat dan menarik gambar (2014).   

Selain itu, penulis juga ingin menarik minat anak untuk membaca dengan 

adanya buku yang lebih banyak menyajikan gambar ketimbang tulisan sehingga 

dapat meningkatkan daya imajinasi anak agar anak mudah memahami makna 

Paskah yang sebenarnya.   

1.2.  Rumusan Masalah  

Bagaimana perancangan buku pop-up tentang Paskah untuk anak usia 6-12 tahun?  

1.3.  Batasan Masalah  

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir akan dibatasi pada:  

1. Segmenting  

a) Geografis        : Tangerang  

b) Demografis        :   

- Usia         : 6-12 tahun  

- Jenis Kelamin      : Laki-laki dan Perempuan  

- Kebangsaan       : WNI  

Perancangan Buku Pop-up..., Stefany Ciputra, FSD UMN, 2018



4  

  

- Bahasa        : Indonesia  

- Agama        : Kristen   

- Pendidikan        : Minimal SD  

- Pekerjaan         : Pelajar  

- Kelas Ekonomi      : Menengah, menengah ke atas   

c) Psikografis          

- Gaya Hidup       : Perkotaan  

- Aktivitas        : Belajar dan Sekolah Minggu       -      

Ketertarikan        : Mencoba hal baru, baca buku cerita   

              khususnya cerita rohani  

- Kepribadian       : Rasa ingin tahu yang tinggi  

- Sikap         : Menghargai agama  

2. Geodemografis  

- Hunian        : Perumahaan di perkotaan  

3. Targetting  

- Primer         : Anak usia 6-12 th  

- Sekunder        : Semua umur, untuk keperluan   
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  Sekolah Minggu  

1.4.Tujuan Tugas Akhir  

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat perancangan buku pop-up tentang 

Paskah untuk anak usia 6-12 tahun.  

1.5.Manfaat Tugas Akhir  

1. Bagi Penulis  

Tugas akhir ini sangat memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat berfikir 

kreatif mencari solusi terhadap masalah yang ada sebagai seorang desainer 

grafis serta sebagai syarat kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara 

untuk mendapatkan gelar S.Ds.  

2. Universitas  

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi berupa literatur untuk 

Universitas Multimedia Nusantara dan menjadi pedoman bagi mahasiswa/i 

yang sedang menjalani Tugas Akhir.   

3. Bagi Pembaca  

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi yang lengkap 

dan jelas sehingga pembaca dapat memahami makna Paskah yang sebenarnya.  
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