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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  Teori Dasar Umum  

 Desain Grafis  

Menurut Landa (2011) desain grafis adalah cara penyampaian ide atau pesan 

dalam bentuk komunikasi secara visual kepada audience. Desain grafis yang kuat 

dapat menyampaikan pesan secara mendalam karena merupakan representasi visual 

dari elemen-elemen visual (hlm. 2).  

 Prinsip Desain    

Menurut Landa (2010), Terdapat 5 prinsip desain yang akan dijabarkan yaitu 

keseimbangan (balance), proporsi (proportion), ritme (rhytm), penekanan 

(emphasis), dan kesatuan (unity) (hlm. 25-34). Berikut penjelasannya:  

1. Keseimbangan (balance)  

Keseimbangan adalah sebuah konsep untuk menciptakan suatu komposisi 

agar stabil. Stabilitas yang diciptakan oleh distribusi visual yang merata pada 

setiap sisi dan distribusi yang merata di antara tiap elemen.  

2. Proporsi (Proportion)  

Proporsi adalah perbedaan hubungan ukuran berbagai elemen dalam suatu 

desain dengan melihat keseluruhan desain. Ukuran menjadi sangat penting 

untuk mencapai suatu proporsi karena besar kecilnya ukuran tersebut akan 

mempengaruhi proporsi suatu desain.  
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3. Ritme (Rhtym)  

Ritme merupakan suatu pergerakan di dalam suatu ruang. Ritme  

menciptakan kerapihan dan ketertataan dari komposisi desain.  

4. Penekanan (Empasis)  

Penekanan diartikan sebagai titik fokus utama untuk menarik perhatian 

audience dan biasanya hanya ada satu titik fokus utama. Titik fokus utama 

terbentuk ketika sebuah objek mengalami perubahan bentuk yang signifikan 

bagi mata para audience sehingga akan langsung tertarik untuk melihat 

bagian tersebut.  

5. Kesatuan (Unity)  

Kesatuan adalah prinsip yang menyatukan desain dengan elemen desain 

yang ada. Kesatuan tercapai ketika semua objek di dalam suatu desain saling 

mendukung satu sama lain dan terdapat kesinambungan dari keseluruhan 

bagian tersebut. Penggunaan elemen secara efektif, pemilihan bentuk dan 

warna yang konsisten dapat mempermudah tercapainya sebuah kesatuan.  

 Elemen Desain  

Menurut Landa (2010), elemen desain merupakan hal yang sangat penting dalam 

mendesain dan perlu diperhatikan karena merupakan dasar dalam mendesain sesuatu. 

Terdapat 6 elemen desain yaitu line, shape, figure/ground, texture dan color (hlm. 

16-23). Berikut penjelasannya:  

1. Line   
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Garis adalah sebuah elemen desain yang menghubungkan satu titik dengan 

titik lainnya yang membentuk sebuah garis lurus atau lengkung. Garis dapat 

membuat keteraturan serta dapat memberi kesan bergerak untuk karakter 

terntentu.   

2. Shape   

Bentuk adalah sebuah garis yang jaraknya berdekatan, memiliki tinggi, lebar 

dan diameter. Bentuk disebut juga sebagai objek dua dimensi.  

3. Figure/Ground  

Bisa disebut juga sebagai ruang positif dan negatif yang merupakan prinsip 

dasar persepsi visual dan mengacu pada bentuk atau gambar ke salah satu 

dasar pada permukaan dua dimensi.  

4. Texture   

Tekstur adalah sebuah permukaan benda yang dapat dilihat, diraba dan dapat 

menimbulkan atau meningkatkan sebuah rasa atau emosi tertentu.  

5. Color   

Warna adalah elemen yang penting dalam mendesain karena warna dapat 

menampilkan suatu identitas, penegasan sesuatu, menarik perhatian atau 

menyampaikan pesan.   

 Buku  

Menurut Haslam (2006) buku adalah sebuah wadah portabel yang terdiri dari 

rangkaian halaman tercetak yang memberi pengetahuan yang tidak terbatas oleh 
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ruang dan waktu (hlm. 9). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mengatakan bahwa, buku merupakan lembar kertas berjilid berisi karya tulis yang 

berisi tulisan atau kosong.  

 Jenis Buku   

Menurut Surahman dalam Prastowo (2015), buku secara umum dibedakan menjadi 

empat jenis yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan dan buku ajar (hlm.  

157). Penjelasannya adalah sebagai berikut:   

1. Buku Sumber  

Buku yang berisi suatu kajian yang lengkap yang dapat dijadikan suatu 

referensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.   

2. Buku Bacaan  

Buku yang menceritakan sesuatu dapat dinikmati oleh pembacanya. Buku 

ini berfungsi sebagai bahan bacaan saja, namun buku bacaan dapat juga 

digunakan sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi beberapa orang.  

Contohnya seperti novel atau buku cerita yang berisi tentang legenda.   

3. Buku Pegangan  

Buku yang berisi ilmu pengetahuan tentang sesuatu, biasanya berisi tentang 

buku pelajaran yang dijadikan sebagai pegangan oleh guru dalam mengajar.   

4. Buku Ajar  

Buku yang berisi materi dan kajian-kajian pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam setiap lembaga pendidikan nasional.   
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 Anatomi Buku  

Menurut Haslam (2006) buku memiliki  beberapa komponen-komponen yang 

disebut book block atau bagian luar buku (hlm. 20). Isi komponen tersebut antara  

 
(Andrew Haslam,2006, hlm. 20)  

6. Spine  

Bagian dari cover buku yang berguna untuk menutup tempat kertas yang 

disatukan.  

7. Head Band  

Benang tipis berwarna yang diikatkan ke bagian buku, kemudian disatukan 

untuk melengkapi dan mempercantik binding dari sebuah buku.  

8. Hinge   

lain sebagai berikut:   

  

  

    

  

  

Gambar  2. 1   The Book Block   
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Lipatan ujung kertas antara halaman paling depan dan halaman yang 

dimasukkan ke dalam cover.  

9. Head Square  

Pelindung ujung cover buku dan berukuran lebih besar dari daun buku.  

10. Front Pastedown  

Bagian halaman depan yang dimasukkan dengan cover depan.  

11. Cover  

Kertas tebal atau papan yang menempel dan melindungi buku.  

12. Fore Edge Square  

Sisi samping dari cover yang melindungi daun buku.  

13. Front Board  

Cover depan buku.  

14. Tail Square  

Sisi bawah dari cover yang melindungi daun buku.  

15. Endpaper  

Halaman kosong yang direkatkan dengan cover depan atau belakang untuk 

menguatkan hinge.  

16. Head  
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Bagian atas buku.  

  

17. Leaves  

Kertas yang memiliki 2 sisi atau halaman.  

18. Back Pastedown  

Halaman belakang yang direkatkan dengan cover belakang.  

19. Back Cover  

Kertas tebal tau papan bagian belakang.  

20. Fore Edge  

Sisi depan dari buku.  

21. Turn In  

Kertas atau kain yang dilipat dari cover bagian luar ke bagian dalam. 22. 

Tail  

Bagian bawah buku.  

23. Fly Leaf  

Halaman setelah endpaper.  

24. Foot  

Bagian bawah halaman.  
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25. Signature   

Lembaran kertas yang disatukan secara urut yang membentuk book block.  

 Fungsi Buku  

Menurut Haslam (2006) buku cetak menjadi salah satu cara yang paling ampuh 

dalam mengutarakan ide-ide. Hal ini yang membuat fungsi buku terus berkembang 

yaitu sebagai sarana penyampaian informasi yang terus digunakan sampai sekarang  

(hlm. 23).  

 Layout   

Menurut Hendratman (2010) mengatakan bahwa layout tidak hanya sekedar untuk 

mempercantik tampilan saja, tetapi layout adalah pengaturan tata letak 

elemenelemen desain dengan komposisi yang baik sehingga, pesan yang ingin 

disampaikan dapat mudah dimengerti (hlm. 85).  

   

Gambar  2.2 The Page and The Grid  
(Andrew Haslam,2006, hlm. 20)  

 Sedangkan menurut Haslam (2006) layout termasuk dalam komponen buku dan 

tidak bisa dipisahkan (hlm. 21). Komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Portrait  
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Format kertas yang tingginya melebihi lebar.  

2. Landscape  

Format kertas yang lebarnya melebihi tinggi.  

3. Page Height and Width  

Ukuran kertas.  

4. Verso  

Halaman kiri buku dan biasanya halaman genap.  

5. Single Page  

Sehelai atau selembar kertas.  

6. Double Page Spread  

Adalah 2 halaman yang bersambung melewati gutter sehingga tampak 

seperti 1 halaman.  

7. Head  

Atas buku.  

8. Recto  

Halaman kanan buku, biasanya halaman ganjil.  

9. Fore Edge  

Ujung depan buku.  

10. Foot  

Sisi bawah buku.  

11. Gutter  

Bagian tengah dari margin  buku.  

12. Folio Stand  

Garis penanda letak nomor halaman buku.  

13. Title Stand  
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Garis penanda letak judul.  

14. Head Margin  

Batas atas isi halaman.  

15. Interval atau Column Gutter  

Ruang vertikal sebagai pemisah kolom.  

16. Gutter Margin atau Binding Margin  

Batasan antara isi halaman dan binding buku.  

17. Running Head Stand  

Garis penanda letak penulisan  heading di kanan atas halaman.  

18. Picture Unit  

Kolom yang dibagi oleh baseline dan dipisahkan oleh dead line.  

19. Dead Line  

Ruang kosong antara picture unit.  

20. Column Width atau Measure  

Lebar kolom.  

21. Baseline  

Garis penanda letak tulisan.  

22. Column  

Ruang berbentuk persegi vertikal sebagai tempat dari isi teks.  

23. Foot Margin  

Batasan bawah isi halaman.  

  

24. Shoulder atau Fore Edge  

Batasan paling luar dari halaman.  
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25. Column Depth  

Tinggi dari kolom yang dihitung dari point, millimeter, atau dari banyaknya 

garis.  

26. Character per Line  

Jumlah huruf dalam 1 baris.  

27. Gatefold atau Throwout  

Halaman yang ukurannya lebin besar dari halaman lainnya, lalu dilipat ke 

dalam buku sehingga besarnya sama dengan halaman buku yang lain.  

 Tipografi  

Sihombing, Danton (2015) mengatakan bahwa tipografi adalah representasi visual 

dari komunikasi verbal. Tipografi dapat meberikan kesan ekspresi, atau suasana hati 

yang berbeda tergantung bagaimana cara melihatnya. Dalam pemilihan huruf, perlu 

diperhatikan bahwa huruf yang dipilih harus merefleksikan sebuah cerita atau pesan 

yang ingin disampaikan. Selain itu, dalam tipografi juga penting diperhatikan 

readability (keterbacaan) dan legibility (kejelasan) sehingga orang tersebut dapat 

melihat dengan jelas dan dapat memahami pesan yang ingin disampaikan (hlm.  

164-165).  

 Tinjauan Teoritis Tentang Buku Pop-up  

 Buku Pop-Up   

Menurut Dzuanda (2011) buku pop-up adalah buku yang dapat menampilkan bentuk 

3 dimensi karena gambarnya dapat bergerak ketika halamannya dibuka sehingga 

dapat memberikan pengalaman yang menarik saat orang membacanya (hlm. 1). 

Sedangkan menurut Hoover (2011) pop-up adalah sinonim dari kirigami, salah satu 

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



    17  

    

seni yang menggunakan media kertas dari Jepang. Kirigami berasal dari kata Kiri 

yang berarti memotong dan Gami yang berarti kertas (hlm. 21).  

   

Gambar  2.3 Kirigami Jepang  

(http://anibee.tv/upload/berita/full/5f7a6b6464d5d8cce0bfbbdc344b6737.png)  

  

Jadi, buku pop-up adalah seni melipat kertas yang dapat menghasilkan bentuk 

3 dimensi yang memberikan efek bergerak saat halamannya dibuka. Dalam buku The 

Pop-Up Book karya Paul Jackson (1996), terdapat dasar-dasar pembuatan buku pop-

up diantaranya sebagai berikut:   

 Teknik Pembuatan Buku Pop-up  

Ada 2 kelompok teknik dalam membuat pop-up yaitu teknik 1 bidang dan teknik 2 

bidang atau lebih. Kedua teknik ini dapat dijadikan dasar pembuatan buku pop-up  

(hlm. 19).   

  Teknik 1 Bidang  

Teknik ini merupakan teknik dasar pop-up yang menggunakan objek 3 

dimensi dan hanya dilakukan dalam 1 kertas saja (hlm. 21). Teknik 1 bidang 

dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:  
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1. Single Slit  

Disebut teknik 1 celah karena hanya terlihat 1 celah di kertas pop-up. Bentuk 

lipatan teratur terhadap jarak kanan dan kiri karena garis potongan berbentuk 

garis lurus.  

   

Gambar  2.4 Single  
       (Paul JacksonSlit  , 1996, hlm. 23)  

2. Asymmetric Slit atau Celah Asimetris  

Mirip seperti teknik 1 celah, namun jarak tidak teratur karena garis potongan 

tidak berbentuk lurus.  

  

   

  Gambar  2.5 Asymmetric Slit atau Celah Asimetris  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 29)  

3. Asymmetric Angles atau Sudut Asimetris  

Merupakan pengembangan dari celah asimetris namun letak lipatan objek 3 

dimensi tidak sejajar dengan lipatan kertas.  
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Gambar  2.6 Asymmetric Angel atau Sudut Asimetris  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 33)  

4. Generations  

Teknik ini merupakan penduplikatan objek 3 dimensi pertama tetapi bentuk 

objek 3 dimensi kedua dan seterusnya akan mengecil terus menerus.  

  

   

Gambar  2. 7 Generations  
           (Paul Jackson, 1996, hlm. 36)  

  

  

5. Cut Aways  

Salah satu teknik yang perkembangan teknik 1 celah dan 2 celah namun 

beberapa bagian objek akan dipotong sehingga tidak ikut terangkat ketika 

pop-up dibuka atau mengikuti dasar objek dan tidak ikut terlipat.  
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 (Paul JacksonAsimetris, 1996, hlm.   40)  

6. Double Slit atau 2 Celah  

Merupakan teknik yang memiliki 2 celah terlihat di dalam 1 kertas karena 

terdapat 2 garis potong yang sejajar. Wujudnya seperti membentuk 

terowongan kotak.  

  

   

  
Gambar  2.9 Double Slit atau 2 Celah  

(Paul Jackson, 1996, hlm. 41)  

7. Shape of Slit  

Kertas pop-up langsung membentuk suatu objek nyata karena celah-celah di 

dalam kertas pop-up memberi kesan yang mendukung.  

  

   
(Paul Jackson, 1996, hlm. 43)  

  

  
Gambar  2. 8   Asymmetric Slit  atau   Celah  

  

Gambar  2. 10   Shape of Slit   
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8. Shape of Asymmetric Slit  

Seperti teknik celah asimetris namun memiliki 2 celah di mana kedua garis 

potongnya tidak berbentuk garis lurus. Garis lipatan objek 3 dimensi tetap 

sejajar dengan lipatan kertas.  

   

Gambar  2.11 Shape of Asymmetric Slit    
(Paul Jackson, 1996, hlm. 47)  

9. Multi Slit atau Banyak Celah  

Perkembangan dari teknik 1 celah dan 2 celah. Teknik ini cocok untuk 

membuat bangunan abstrak yang mempunyai pola yang sama.  

 
 (Paul Jackson, 1996, hlm. 61)  

10. Steps atau Tangga  

Seperti nama tekniknya, teknik ini menyerupai bentuk tangga sebagai objek  

3 dimensi.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Gambar  2. 12   Multi Slit  atau Banyak Celah   
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  Gambar  2.13 Steps atau Tangga  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 63)  

11. Wings  

Di mana terdapat 1 potongan di masing-masing sisi kertas, lalu ditempel 

menggunakan lem atau perekat sehingga membentuk 1 objek 3 dimensi.  

   
(Paul Jackson, 1996, hlm. 66)  

  Teknik 2 Bidang atau Lebih  

Dasar Pop-Up dan objek 3 dimensi tidak menjadi 1 kertas melainkan di 

kertas yang berbeda. Kertas-kertas tersebut perlu digabungkan 

menggunakan perekat seperti lem atau jenis perekat lainnya (hlm. 69).  

Teknik ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:   

1. Horizontal ‘V’ 1  

Kertas pertama sebagai dasar pop-up lalu kertas kedua dilipat dan bagian 

bawahnya digunting tepat di tengah sebagai tempat yang akan diberi perekat 

atau lem. Lalu kertas kedua ditempel di atas kertas pertama dengan lipatan 

  
  
  
  
  Gambar  2. 14   Wings   
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kertas kedua sejajar dengan kertas pertama. Kata V diambil dari bentuk 

kertas kedua yang ketika dilihat dari atas akan membentuk huruf V.  

  

   

Gambar  2.15 Horizontal ‘V’ 1    
        (Paul Jackson, 1996, hlm. 71)  

2. Horizontal ‘V’ 2  

Mirip dengan teknik horizontal ‘V’ 1, hanya saja perbedaannya terletak pada 

cara menggabungkan kertas pertama. Teknik horizontal ‘V’ 2 harus terlebih 

dahulu membuat lubang untuk memasukan tempat perekat atau lem agar 

tempat merekatkan kertas kedua ke kertas pertama tidak terlihat dan berada 

dibalik kertas pertama.  

   

Gambar  2.16 Horizontal ‘V’ 2  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 72)  

3. Floating Layers atau Mengambang  
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Teknik ini membuat objek timbul maju kedepan dan tidak langsung 

menempel ke kertas dasar, tetapi ke kertas kedua. Membutuhkan minimal 3 

kertas untuk menopang objek.  

   

Gambar  2.17 Floating Layers   atau Mengapung  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 75)  

4. Scenery Flats atau Layer  

Teknik ini bertujuan untuk memberi layer pada objek pop-up. Hanya bisa 

dilakukan di salah 1 sisi saja dan jumlahnya tidak bisa banyak karena teknik 

ini bertumpu pada kekuatan kertas awal.  

  

   

Gambar  2.18 Scenery Flats   atau Layer  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 78)  

5. Straps  

Mirip teknik horizontal ‘V’ 1 dan 2 namun berbeda di ketinggian kertas 

kedua. Teknik ini memiliki ketinggian yang hamper melewati batas kertas 

pertama. Biasanya teknik ini jarang digunakan karena banyak memakan 

ruang kertas.  
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Gambar   19 Straps  
         (Paul Jackson, 1996, hlm. 82)  

6. Diagonal Box   

Objek pop-up berbentuk kubus atau balok yang ujungnya diposisikan 

menyentuh lipatan kertas pertama atau kertas dasar.  

  

   
       (Paul Jackson, 1996, hlm. 84)  

7. Square-on Box   

Mirip dengan teknik diagonal box. Jika teknik tersebut memposisikan ujung 

objeknya dengan lipatan kertas dasar, teknik ini memposisikan tengah sisi 

objek ke lipatan kertas dasar.  

  
Gambar   20   Diagonal Box   
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Gambar  21 Square-on Box  
 (Paul Jackson, 1996, hlm. 86)  

8. Cylinder  

Teknik ini membentuk objek yang cembung saat kertas pop-up dibuka.  

   

        Gambar  2.22 Cylinder  
    (Paul Jackson , 1996, hlm. 89)  

9. Trellises  

Ini merupakan teknik yang bisa membuat kertas bertumpu atau diletakan di 

kertas lainnya. Namun kertas harus berbentuk kotak dan sejajar antar sisinya.  

  

   

Gambar  2.23  Trellises  
     (Paul Jackson, 1996, hlm. 90)  

10. Pivots  
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Teknik ini memungkinkan kita untuk membuat objek 3 dimensi yang tidak 

tegak lurus keatas namun miring ke samping.  

  

  

  

  

   

 Teknik Melipat Kertas Buku Pop-Up  

Dalam membuat buku pop-up, teknik dasar dalam melipat kertas perlu diperhatikan 

(hlm. 14). Terdapat beberapa teknik yang dapat membantu dalam membuat 

pengerjaan pop-up yaitu sebagai berikut:   

1. Melipat Dengan Tangan  

Melipat menggunakan teknik ini hanya cocok untuk kertas berukuran tipis 

dan tidak terlalu tebal. Melipat kertas dengan ukuran tebal menggunakan 

tangan akan menghasilkan lipatan yang tidak presisi dan meninggalkan jejak 

lipatan yang tidak rapi.  

  
  

          ( Paul Jackson , 1996, hlm.   93 )   
Gambar   24   Pivots   
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    (Paul Jackson, 1996, hlm. 14)  

2. Cutter atau Scoring  

Teknik ini cocok digunakan di kertas tebal atau lembaran kardus. Teknik ini 

memotong sebagian ketebalan kertas untuk mempermudah saat dilipat, 

namun kekurangannya adalah kekuatan di bagian kertas yang terpotong akan 

berkurang sehingga mudah putus.   

   

  
Gambar  2.26 Cutter and Scoring  

(Paul Jackson, 1996, hlm. 14)  

3. Pelekukan atau Indenting  

Teknik ini menekan bagian kertas agar ada lekukan sehingga kertas tebal 

atau lembaran kardus mudah dilipat. Bedanya dengan scoring yaitu bagian 

kertas yang ditekan bukan di mountain side tetapi di valley side yaitu di 

dalam lipatan.  

  

    

  

  

  

  
Gambar  2. 25   Melipat Dengan Tangan   
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Gambar  2.27 Pelekukan atau Indenting  
(Paul Jackson, 1996, hlm. 14)  

  

 Jenis-jenis Buku Pop-Up  

Menurut Ives (2009), terdapat 2 jenis mekanisme dalam pembuatan buku pop-up 

yaitu parallel pop-ups dan pop-out pop-ups (hlm. 11). Berikut penjelasannya:  

1. Parallel Pop-Ups   

Jenis pop-up ini merupakan jenis yang paling sederhana dan tidak    

memakan banyak biaya. Untuk menikmati buku ini, cara membukanya 

adalah selebar 90°, maka objek 3 dimensi akan muncul atau keluar.  

   

  

2. Pop-Out Pop-Ups   

Jenis pop-up ini merupakan jenis yang fleksibel karena dapat diaplikasikan 

dengan bebagai jenis teknik. Untuk menikmati buku ini, cara membukanya 

adalah selebar 180°, maka objek 3 dimensi akan muncul atau keluar.  

  
( Rob Ives, 2009, hlm. 11 )   

Gambar  2.28  Parallel Pop - Ups   
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(Rob Ives, 2009, hlm. 7)  

  

 Manfaat Buku Pop-up  

Menurut Dzuanda (2011), buku pop-up memiliki beberapa manfaat bagi anak-anak 

yang membacanya (hlm. 5-6). Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:  

  

1. Mengajarkan Anak Untuk Merawat dan Menghargai Buku  

Buku pop-up yang memiliki karakteristik menggunakan teknik lipatan untuk 

menikmatinya tersebut sangat rentan rusak jika tidak dirawat. Sehingga perlu 

penanganan khusus untuk menikmatinya seperti membukanya pelan-pelan, 

dan tidak menarik atau menggerakkannya dengan terlalu keras.  

2. Mendekatkan Hubungan Anak Dengan Orang Tua  

Buku pop-up dapat dinikmati oleh segala usia, tetapi dalam usia terentu 

seperti anak-anak dibawah umur buku pop-up dapat didampingi oleh orang 

tua sehingga anak dapat mengerti dan memahami isi buku tersebut.  

3. Mengembangkan Kreativitas & Imajinasi Anak  

Buku pop-up dapat meningkatkan imajinasi anak-anak karena konten tulisan 

yang sedikit dan lebih bercerita dengan gambar membuat anak-anak 

terangsang motoriknya dalam memahami isi yang ingin disampaikan.  

  

Gambar  2.29  Pop - Out Pop - Ups   
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4. Menambah Pengetahuan dan Pengenalan Bentuk Pada Anak  

Buku pop-up yang memiliki banyak gambar dan bisa digerakkan membuat 

anak bertanya-tanya dan terkagum saat melihatnya, sehingga kesempatan ini 

dapat digunakan untuk anak selain belajar pengetahuan, anak dapat belajar 

bentuk-bentuk seperti bentuk benda, bangun datar, buah-buahan, dll.   

5. Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak  

Buku pop-up yang menyajikan gambar yang dapat menjol keluar dan dapat 

digerakkan mampu menambah semangat anak untuk belajar, sehingga anak 

yang tidak suka membaca dapat disiasati dengan media ini.  

 Ilustrasi  

Menurut Zeegen (2009) ilustrasi adalah sebuah ilmu yang terletak diantara seni dan 

desain grafis. Ilustrasi biasa disebut sebagai graphic art. Dengan adanya ilustrasi, 

kita dapat merasakan dan menggambarkan dunia ini (hlm. 6).   

 Jenis Ilustrasi  

Menurut Soedarso (2014), ilustrasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu gambar 

naturalis, dekoratif, karikatur, kartun, cerita bergambar, ilustrasi buku pelajaran, dan 

ilustrasi khayalan (hlm. 566). Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Naturalis  

Ilustrasi jenis ini lebih menekankan pada gambar yang dibuat sesuai dnegan 

kenyataannya atau realis baik dari segi anatomi maupun objek lainnya yang 

akan dibuat.  

2. Dekoratif  
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Ilustrasi jenis ini lebih menekankan pada elemen-elemen desain yang 

digunakan secara banyak. Dalam jenis ini kesan yang ingin ditampilkan 

adalah keindahan dan mengisi ruang kosong.  

3. Karikatur  

Jenis ilustrasi ini lebih menekankan pada sebuah kritikan atau sindiran 

tentang sesuatu. Gambar ini mempunyai ciri yang tidak sesuai anatomi yang 

benar.    

  

  

4. Kartun   

Ilustrasi dalam gaya kartun cenderung lebih menampilkan karakter yang 

lucu. Jenis ilustrasi kartun biasa digunakan untuk merancang buku cerita 

untuk anak-anak.  

5. Cerita Bergambar  

Jenis ilustrasi yang menampilkan gambar-gambar dalam banyak frame atau 

lebih dikenal dengan sebutan komik.  

6. Ilustrasi Buku Pelajaran  

Jenis ilustrasi yang biasanya dipakai pada buku-buku pelajaran yang  

berfungsi untuk menerangkan sesuatu. Bentuknya bisa gambar natural, foto 

atau bagan.  

7. Ilustrasi Khayalan  
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Jenis ilustrasi yang dalam proses pembuatannya berdasarkan daya imajinatif 

sang pembuatnya. Biasanya gambar yang ditampilkan akan sulit untuk 

dimengerti karena bersidat khayalan.  

 Fungsi Ilustrasi  

Menurut Arifin dan Kusrianto (2009), ilustrasi memiliki beberapa fungsi untuk 

menunjang pembuatannya (hlm. 70). Berikut fungsi ilustrasi:  

1. Fungsi Deskriptif  

Ilustrasi digunakan sebagai pengganti suatu kalimat atau teks yang banyak. 

Sehingga dengan adanya ilustrasi dapat memberikan kemudahan orang 

dalam memahami sesuatu.   

  

2. Fungsi Ekspresif  

Ilustrasi dapat memberikan kesan nyata dari suatu gagasan atau perasaan 

sehingga saat orang melihat, dapat langsung memahami maksud yang ingin 

disampaikan.  

3. Fungsi Analitis atau Struktural  

Ilustrasi dapat menyajikan suatu rincian yang detail sehingga orang yang 

melihat dapat dengan mudah mengerti setiap bagian-bagian yang ingin 

disampaikan.   

4. Fungsi Kualitatif  

Ilustrasi biasa disajikan dengan tabel, kartun, foto, sketsa, dan skema.  

 Tujuan Ilustrasi  
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Menurut Putra dan Lakoro (2012) ilustrasi bertujuan untuk menerangkan atau 

menghiasi suatu cerita, puisi, tulisan ataupun informasi lainnya. Sehingga tampilan 

yang disajikan akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami (hlm. 2).   

 Pendidikan Agama Kristen   

Menurut Nainggolan (2008), pendidikan agama Kristen merupakan pembelajaran 

yang bertujuan untuk membuat peserta didik untuk mengenal Allah lebih dalam 

melalui karya-Nya dan mewujudkan pengenalannya akan Allah melalui sikap atau 

perilaku yang mengacu pada nilai-nilai Kristiani. Mulai dari usia dini anak-anak 

dididik dan dibimbing agar pelajaran agama yang didapat dapat dipraktekkan dengan 

iman secara real serta anak-anak dapat berperan sebagai garam dan terang dalam 

kehidupan. Berpegang pada Alkitab sebagai sumber utama, pendidikan agama 

Kristen juga dapat mengembangkan berbagai kemampuan dan kecerdasan peserta 

didik, yaitu memperteguh iman kepada Tuhan Yesus, mempunyai kedamaian batin, 

memiliki budi pekerti yang baik, menghormati dan menghargai semua makhluk 

hidup dengan memandang semuanya sama atau tidak membedabedakan (hlm. 97).  

 Sedangkan menurut Homrighausen dan Enklaar (2008), iman, kasih dan harapan 

adalah dasar dalam pendidikan agama Kristen. Orang Kristen harus percaya dengan 

segenap hati mencintai Yesus dengan rasa cinta yang murni untuk dapat menjalankan 

perintah dan ajaran-Nya dengan baik. (hlm. 12).   

  

 Paskah  

Menurut Linga (2008), Paskah dalam bahasa Ibrani disebut Pesakh yang berarti  
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Tuhan akan melewati rumah-rumah (hlm. 55). Menurut Martasudjita (2010), Paskah 

merupakan dasar, titik tolak dan pusat iman bagi umat Kristiani yang dipercaya 

sebagai hari kebangkitan Yesus yang diperingati pada hari minggu yaitu tepat saat 

Yesus bangkit dari kubur (hlm. 84).   

 Menurut Basuki (2014) Paskah merupakan kejadian yang menakjubkan karena 

dalam kejadian tersebut melibatkan pribadi Allah itu sendiri. Paskah dirayakan lebih 

khusyuk dan penuh kesederhanaan di banding perayaan lain dalam agama Kristen 

karena dirayakan dengan penuh keheningan dalam mengenang peristiwa kematian 

Yesus sampai hari kebangkitannya (hlm. 1). Paskah dibedakan menjadi dua versi 

yaitu menurut Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru.  

Berikut penjelasannya:  

  

1. Menurut Kitab Perjanjian Lama  

Paskah dalam Perjanjian Lama adalah perayaan bangsa Israel yang 

dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan dan penindasan di Mesir  

(hlm. 2).   

2. Menurut Kitab Perjanjian Baru  

Paskah dalam Perjanjian Baru adalah memperingati hari di mana Yesus 

bangkit dari kubur berperan menjadi anak domba Allah yang rela 

dikorbankan dan mati untuk menebus dosa. Sehingga makna dari Yesus 

Bangkit adalah menunjukkan kasih, anugerah dan kuasa Allah dari maut dan 

kita sebagai umat yang percaya berhak dan pasti memperoleh hidup yang 

kekal (hlm. 10).   
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 Nilai yang Terkandung Dalam Paskah  

Menurut Rooney (2014) Paskah adalah perwujudan dari cinta kasih Yesus kepada 

manusia yang rela mati menebus dosa manusia. Yesus bangkit bukan hanya sekedar 

bangkit, tetapi kita juga harus bangkit dari dosa. Nilai yang dapat diambil dalam 

Paskah adalah tentang keteguhan iman. Keteguhan iman dimaksudkan supaya kita 

sebagai manusia yang sudah dibebaskan dari dosa harus berusaha sekuat tenaga 

untuk tidak lagi tergoda oleh rayuan dan bujukan iblis dan roh-roh jahatnya masuk 

ke dalam perangkap yang mematikan. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh 

mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Sehingga, makna Paskah dapat 

tersampaikan dengan benar baik dalam iman maupun perilaku (hlm. 23-26).  

Menurut Basuki (2014) Paskah mengandung nilai sukacita karena manusia 

yang kodratnya adalah orang yang tidak luput dari dosa telah dibebaskan dari dosa.  

Yesus telah berjanji barang siapa percaya kepada-Nya apapun yang diminta akan 

dikabulkan  karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup (hlm. 14).   

 Kekeliruan Paskah  

Menurut Basuki (2014) Paskah wajib dimengerti oleh umat Kristen kaena masih 

banyak orang Kristen yang belum memahami pelajaran, pengajaran, dan keajaiban 

dalam peristiwa Paskah. Bukan saja memahami peristiwa-peristiwa secara 

kronologis , tetapi juga mengerti makna Paskah yang sebenarnya (hlm. 4).   

Menurut Raprap (2009), Paskah identik dengan yang namanya telur Paskah 

dan telah dijadikan simbol di setiap tahunnya. Paskah dikaitkan oleh simbol 

kehidupan baru, namun pernyataan tersebut tidak pas. Telur Paskah lebih pantas 

disebut benih karena kita belum memiliki kehidupan yang baru tetapi kita baru 
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memiliki benih untuk mencapai kehidupan baru tersebut. Banyak orang-orang 

terlebih anak-anak saat selesai ibadah mempertanyakan tentang telur Paskah. Padahal 

yang terpenting dalam setiap perayaan Paskah adalah bukan telurnya, melainkan 

iman kita terhadap Yesus (hlm. 99).   

Beliau juga menambahkan bahwa penting bagi umat Kristen untuk membaca 

Alkitab, sehingga pemahaman tentang Paskah dapat kita mengerti dengan baik 

karena di dalam Alkitab terdapat kisah-kisah tentang Yesus secara lengkap  

(hlm. 72).    

 Anak Usia 6-12 Tahun  

Menurut Santrock (2011) anak-anak usia 6-12 tahun masuk ke dalam tahap 

operasional konkret yaitu  pola pikir anak berkembang, namun hanya pada 

bendabenda bersifat konkret atau nyata contohnya mobil, orang, buku, kertas dan 

lainlain. Anak-anak 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 namun tetap membutuhkan 

bimbingan karena pengetahuan anak masih terbatas pada benda yang bersifat konkret 

atau nyata saja (hlm. 48).  

 Sedangkan menurut Itadz (2008), anak-anak usia 6-12 tahun disebut juga usia 

kelompok atau gang age bahwa mereka mulai mengalihkan perhatiannya dari 

keluarga ke teman sepermainannya untuk belajar sesuatu. Hal tersebut tidak hanya 

berdampak pada kecerdasan motorik dan bahasa anak saja, tetapi juga mempengaruhi 

sikap pada orang baru yang ditemui anak dan berdampak pada perkembangan 
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emosinya. Sehingga dalam fase tersebut, anak perlu memiliki keterampilan untuk 

dapat siap atau matang memasuki Sekolah Dasar (hlm. 13-14).  

Berikut keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki anak:  

1. Keterampilan Menolong Diri Sendiri  

Adalah keterampilan yang membuat anak mandiri karena anak dapat 

menyelesaikan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain lagi. Misalnya 

mandi dan makan.  

2. Keterampilan Bantuan Sosial  

Adalah keterampilan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang ada dirumah 

untuk membantu orang tua seperti membersihkan rumah dan mencuci  

piring.   

  

  

3. Keterampilan Sekolah  

Adalah keterampilan yang meliputi penguasaan hal akademik dan non 

akademik. Misalnya menulis, mengarang, menyanyi, dan prakarya.   

4. Keterampilan Bermain  

Adalah keterampilan yang meliputi berbagai jenis permainan seperti 

mengendarai sepeda, bermain bulu tangkis, dan catur.   

 Metodologi  Pengumpulan Data   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah 

proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun suatu data. Menurut 

Sugiyono (2012) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 
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ingin diteliti (hlm. 2). Terdapat 2 metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu metode kuantitatif dan kualitatif (hlm. 8-9). Berikut penjelasannya:  

1. Metode Kuantitatif  

Adalah metode pengumpulan data yang dipandang secara konkret karena dapat 

dihitung atau diklasifikasikan ke beberapa bagian yang ingin diteliti. Metode 

kualitatif lebih dikenal dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket 

atau kuesioner yang disebarkan secara acak. Dalam metode ini, penulis tidak 

perlu terjun langsung.   

2. Metode Kualitatif  

Adalah metode pengumpulan data yang pengumpulan datanya lebih 

menekankan kepada pendekatan sosial seperti observasi atau wawancara. 

Dalam metode ini penulis harus terjun langsung dalam proses penelitian.  

Hasil yang dicapai dalam metode ini akan bersifat lebih alamiah.  

Dalam Tugas Akhir ini, penulis memakai metode pengumpulan data  

kualitatif, kuantitatif, studi pustaka dan studi existing. Metode tersebut dipilih 

sebagai dasar suatu penelitian agar dapat berjalan lancar dan informasi yang di 

dapatkan menjadi lebih detail dan valid.  

 Observasi  

Menurut Sugiyono (2012) observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung ke lapangan sehingga mampu mengetahui situasi sosial 

di masyarakat atau di suatu tempat secara detail (hlm. 23).  

 Untuk perancangan Tugas Akhir ini, penulis mengambil teori observasi dengan 

menuangkannya ke pengamatan langsung ke toko-toko buku di Mall seperti 
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Gramedia, dan Books & Beyond bahwa buku cerita tentang Paskah ternyata jarang 

dijual dan susah ditemukan. Buku cerita anak yang bertema keagamaan lebih banyak 

menjual tentang kisah cerita pada alkitab dan tentang murid Yesus. Jarang sekali 

yang menceritakan tentang hari raya khususnya Paskah.  

Kemudian penulis mencoba mencari buku tentang Paskah ke salah satu toko 

rohani di Supermall Karawaci, yaitu Haleluya dan berhasil menemukan 2 buku cerita 

anak tentang Paskah. Karyawan di Haleluya juga memberikan informasi bahwa buku 

cerita yang menceritakan tentang Paskah memang jarang, tidak seperti buku cerita 

tentang Natal (kelahiran Yesus).   

 Penulis juga melakukan eksperimen kepada anak-anak mengenai buku cerita 

tentang teknik pop-up. Eksperimen dilakukan untuk mengamati seberapa besar 

ketertarikan anak-anak jika melihat dan membaca buku pop-up. Penulis  membawa 

dua buku cerita bertema sama dengan 2 teknik yang berbeda yaitu buku konvensional 

dan buku pop-up. Untuk eksperimen ini, penulis menggunakan buku cerita rakyat 

yang berjudul Timun Mas.   
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Gambar  3.26. Buku Konvensional dan Buku Pop-up  

  

Dari eksperimen tersebut, penulis mendapatkan hasil observasi bahwa 

anakanak lebih tertarik dan semangat saat membaca buku pop-up. Selain itu, buku 

popup juga menghasilkan kesenangan tersendiri saat membacanya ketimbang 

membaca buku konvensional. Terlihat juga adanya nilai berbagi karena dengan 1 

buku pop-up dapat di lihat dan di mainkan secara bersama-sama.   

 Wawancara   

Menurut Sugiyono (2009), wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara bertatap muka untuk bertukar pikiran atau informasi secara lebih mendalam 

mengenai topik yang ingin diteliti (hlm. 137).  Dalam perancangan Tugas Akhir ini, 

penulis melakukan wawancara dengan empat narasumber dari berbagai profesi 

terkait dengan topik yang penulis ambil yaitu:  

  

1. Editor   

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu editor dari PT. Alex Media 

Computindo bernama Retno Kristy. Beliau telah berprofesi sebagai editor 

selama 27 tahun. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, 21 Februari  

2018 selama kurang lebih 2,5 jam yang dilakukan di rumah beliau didaerah 

Kelapa Dua, Gading Serpong. Wawancara lebih membahas kepada teknis 

baik dalam proses pengerjaan maupun pada proses finishing seperti bahan 

kertas, cover, jenis cover, ukuran buku, jenis font, warna dan kategori buku.   
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Respon beliau sangat baik dan terbuka kepada penulis yang ingin 

menanyakan tentang perancangan Tugas Akhir penulis. Untuk perancangan 

yang penulis buat termasuk ke dalam kategori buku anak. Selain itu, untuk 

ukuran buku pop-up tidak ada aturan khusus alias bebas. Namun, penulis 

mendapat masukkan bahwa untuk membuat buku pop-up jika ingin di 

terbitkan dalam ukurannya adalah lebih besar dari buku cerita biasa yaitu 

sekitar 21,5x27,5cm atau lebih. Untuk Bahan kertas, penulis mendapat 

masukkan untuk memakai kertas Art Carton 210 gsm.  

Beliau juga memberi masukkan tentang warna yang dipakai untuk 

kategori buku anak jangan memakai warna-warna yang terlalu soft. Dari segi 

ilustrasi atau gambar beliau memberi masukkan untuk tidak menampilkan 

gambar-gambar yang fulgar dan mengandung sara supaya tidak ada masalah 

saat di terbitkan. Untuk pemilihan font, beliau menyarankan untuk memilih 

font yang dapat terbaca dengan mudah dan nyaman bukan dengan 

keindahannya saja.  

2. Tokoh Agama Kristen  

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama Kristen dari 

GPIA Karunia di Tangerang bernama Pdt. Yohanes Nugroho. Wawancara 

  

  

    

  

  

  
Gambar   3. 27 . Wawancara Dengan Editor   
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diselenggarakan pada hari Minggu, 18 Februari 2018 di GPIA Karunia 

setelah jam ibadah selesai dan jemaat sudah banyak yang pulang. 

Wawancara dilakukan selama 1 jam. Hal yang kami bahas adalah berkaitan 

dengan topik penulis yaitu tentang Paskah. Pembahasan topik ini berfokus 

pada makna Paskah yang akan digali lebih dalam, sehingga penulis dapat 

lebih memahami makna Paskah yang sebenarnya.  

   

  Gambar  3.28 Wawancara Bersama Pdt. Yohanes Nugroho  

Pdt. Yohanes Nugroho juga mengatakan bahwa manusia adalah 

mahkluk yang berkarakter, beretika, dan mahkluk yang bermoral. Banyak 

pendidikan di bumi ini, tetapi pendidikan agama mampu menunjang 

seseorang dapat hidup karena dapat menyentuh segi mental dan moral 

manusia. Menurut beliau, pendidikan sekuler hanya menyentuh kecerdasan 

otak (IQ), tetapi pendidikan agama menyentuh tidak hanya pikiran tapi juga 

hati manusia.    

Pdt. Yohanes Nugroho mengatakan bahwa Paskah disetai dengan telur 

hanya ada dan terjadi setelah kekristenan masuk ke Indo-Eropa. Tradisi kuno 

orang-orang Indo-Eropa jika setiap kali memasuki musim semi maka mereka 

merayakannya dengan saling membagi-bagikan telur. Namun, karena 

mereka telah menjadi orang-orang percaya (orang Kristen), dan Paskah 
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selalu jatuh pada musim semi, maka mereka menggabungkan tradisi kuno 

yang membagi-bagikan telur tersebut dengan perayaan Paskah, itulah 

sebabnya dikemudian hari disebut sebagai Telur Paskah.   

Perayaan membagi-bagikan telur selalu diulang setiap tahun selama 

berabad-abad, maka terpatri dalam pikiran orang bahwa Paskah identik 

dengan telur seperti makan telur, mencari telur, dan menghias telur. Ini 

murni penggabungan tradisi yang dikaitkan manusia dengan agama. Telur 

disini dilambangkan sebagai simbol kelahiran baru. Namun, jika konteksnya 

dihubungkan dengan Alkitab, jawabannya sama sekali tidak ada kaitannya. 

Karena telur Paskah tidak pernah disebutkan sama sekali baik dalam 

Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama.  

Dari hasil wawancara penulis dengan Pdt. Yohanes Nugroho, diperoleh 

kesimpulan bahwa ternyata telur Paskah adalah sebuah tradisi yang 

digabungkan dengan pendekatan agama yang sampai saat ini telah  terpatri 

di pikiran manusia dan di jadikan pemahaman yang benar. Namun, jika 

dikaitkan dengan konteks Alkitab merupakan hal yang salah. Karena Paskah 

mempunyai makna yang dalam yaitu Yesus bangkit bukan sekedar bangkit, 

melainkan kita sebagai manusia juga harus bangkit dari dosa.  

3. Anak-anak usia 6-12 tahun  

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anak-anak usia 6-12 

tahun di depan kediaman salah satu anak di daerah Lippo Karawaci 

mengenai hasil dari observasi tentang buku pop-up. Penulis tidak hanya 

mengamati tetapi juga menanyakan beberapa bertanyaan. Wawancara 

dengan anak-anak lebih membahas kepada pendapat pribadi mereka tentang 
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buku pop-up dan bagaimana jika buku pop-up tersebut berisi tentang cerita 

rohani yaitu tentang Paskah untuk menambah pengetahuan mereka yang 

semula mereka ketahui hanya sebatas pada ornamennya saja yaitu telur.  

Selama proses wawancara, ada yang beranggapan bahwa buku pop-up 

itu keren dan menakjubkan karena gambarnya yang dapat memberikan efek 

3 dimensi  

   

Gambar  3.29 Wawancara Dengan Anak-anak Usia 6-12 Tahun  

  

Sehingga penulis menarik kesimpulan dari wawancara yang 

dilakukan terhadap anak-anak tersebut adalah mereka sangat tertarik dengan 

buku pop-up dan menambah minat baca pada anak. Dengan buku pop-up 

anak-anak dapat belajar sekaligus bermain secara bersamaan.  

4. Orang tua atau Nenek  

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu nenek dari anak-anak, yaitu  

Ibu Etty Ratnasari. Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari  

2018 selama 20 menit di depan kediaman beliau di Lippo Karawaci, 

Tangerang. Beliau mengatakan anak-anak yang masih polos, akan lebih baik 

jika dari awal diberi pemahaman tentang makna Paskah yang sebenarnya 

supaya anak-anak dapat mengerti dan membawa pemahaman tersebut dalam 

iman  dapat dituangkan dalam kehidupannya sehari-hari.  
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Gambar  3.30. Wawancara Dengan Nenek Etty Ratnasari  

  

Ibu Etty Ratnasari kaget saat mengetahui cucuknya tidak mengetahui 

tentang Paskah padahal anaknya sering ke gereja, ikut pergumulan doa dan  

mendapatkan pelajaran agama di sekolah. Menurutnya, kekeliruan ini terjadi 

karena seringnya lembaga pendidikan seperti sekolah dan gereja 

mengadakan acara-acara menyambut Paskah seperti lomba menghias telur, 

dan makan telur. Ibu Etty Ratnasari memberikan komentar dukungan terkait 

media yang ingin penulis buat yaitu buku pop-up. Menurutnya, penanaman 

pendidikan agama untuk anak-anak memang harus dengan pendekatan yang  

kreatif.  

Sehingga kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam wawancara 

bersama Ibu Etty Ratnasari ini adalah mengajarkan anak-anak harus dengan 

pendekatan yang kreatif. Dengan buku cerita, anak akan tertarik untuk 

membaca, terlebih jika dikemas dengan suguhan yang memiliki banyak 

gambar ketimbang tulisan seperti buku pop-up, karena gambarnya dapat 

memberikan efek 3 dimensi. Sehingga dengan media pop-up sebagai 

pembelajaran, dapat membuat  minat  baca pada anak semakin tinggi.  

 Kuesioner  

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



    47  

    

Menurut Sugiyono (2012) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisi 

daftar pertanyaan atau angket kepada responden mengenai sesuatu yang akan diteliti 

(hlm. 199). Dalam perancangan Tugas Akhir ini, penulis menyebarkan kuesioner 

kepada anak-anak dengan target usia 6-12 tahun, laki-laki dan perempuan. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada anak-anak-di Sekolah 

Kristen, Sekolah Minggu, dan anak-anak yang berdomisili di perumahan. Selain itu, 

penulis juga menyebarkan kuesioner online dalam bentuk foto yang disebarkan lewat 

chat aplikasi line dan Whatsapps menitipkan ke teman yang memilih adik usia 6-12 

tahun.      

 Dalam mencari sampel, penulis menggunakan rumus slovin dengan margin error 

sebesar 10% yang mengasilkan 100 sampel. Populasi Tangerang diambil dari data 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Berikut perhitungannya:  

   

  

 = Ukuran sampel/jumlah sampel  

N = jumlah populasi Tangerang  

 = margin error  

 Kuesioner tersebut disebarkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana respon 

dan pengetahuan anak-anak usia 6-12 tahun saat mendengar tentang Paskah. Dari 40 

responden, didapatkan bahwa ternyata sebesar 74% anak-anak suka membaca buku 

cerita, 10% menjawab tidak terlalu suka dan 16% menjawab tidak suka. Dari hasil 
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tersebut penulis menyadari bahwa buku cerita untuk anak-anak masih digemari 

sampai sekarang.   

   

Gambar  3.31 Diagram Ketertarikan Responden  Dalam 

Membaca Buku Cerita  

Penulis juga memberikan pertanyaan mengenai pengalaman mereka tentang 

membaca buku rohani khsususnya tentang Paskah. Dari hasil kuesioner didapatkan 

bahwa sebagian besar anak tidak pernah membaca buku cerita tentang Paskah. Hasil 

kuesioner tersebut sesuai dengan tujuan perancangan penulis bahwa anakanak perlu 

suatu media yang dapat mengedukasi tentang cerita rohani khususnya Paskah.  

   

Gambar  3.32 Diagram Pengalaman Responden Dalam  
  Membaca Buku Cerita Tentang Paskah  

Pertanyaan selanjutnya, penulis lebih mengarah kepada pengetahuan 

anakanak usia 6-12 tahun tentang Paskah. Dari hasil kuesioner tersebut, ditemukan 

bahwa sebesar 63% anak-anak menjawab tentang telur Paskah, dan hanya sebesar 
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19% yang menjawab tentang kebangkitan Yesus, 5% menjawab gereja dan 13% 

menjawab tidak tahu. Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak 

lebih familiar dengan telur Paskah ketimbang hari kebangkitan Yesus saat ditanya 

tentang Paskah.   

   

   

Gambar  3.33 Diagram Pengetahuan Responden  
   Tentang Paskah  

Penulis mencoba mencari tahu kegiatan apa saja yang responden lakukan saat 

Paskah. Hasil kuesioner dari pertanyaan tersebut adalah sebanyak 67% responden 

menjawab saat Paskah menghias telur, 25% gereja dan sebanyak 8% menjawab jalan-

jalan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak menjawab menghias telur 

saat Paskah karena mungkin saat mereka di sekolah, atau di gereja sering 

mengadakan perlombaan menghias telur saat menyambut hari  

Paskah.     
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Gambar  3.34 Diagram Kegiatan Responden Saat Paskah  

 Terakhir, penulis menanyakan tentang makna Paskah kepada responden. Pertanyaan 

ini diajukan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mereka tentang makna 

Paskah. Dari pertanyaan tersebut diperoleh hasil bahwa sebanyak  

83% menjawab tidak tahu, 10% menjawab kebangkitan Yesus dan 7% menjawab 

mencari telur. Ketidaktahuan anak-anak tentang makna Paskah sangat besar 

dibanding yang menjawab benar. Ornamen telur juga masih tetap digunakan 

anakanak untuk menjawab kuesioner yang penulis ajukan.   

   

  Gambar  3.35 Diagram Pengetahuan Responden   
Tentang Makna Paskah  

Dari hasil kuesioner keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa anak-anak 

mengalami kekeliruan tentang Paskah. Ornamen telur sangat kuat dipikiran anakanak 

jika ditanya tentang Paskah. Hal tersebut terjadi mungkin karena disekolahnya sering 

diadakan perlombaan yang berhubungan dengan telur, salah satunya adalah 

menghias telur. Jika hal tersebut dibiarkan, pemahaman mereka tentang Paskah 
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adalah salah dan tidak benar. Paskah memiliki arti yang sangat dalam dan bermanfaat 

untuk orang yang percaya bahwa Yesus bangkit untuk menebus dosadosa manusia. 

Cinta kasih Yesus begitu besar akan dunia yang fana ini. Sehingga sudah sepatutnya 

kita sebagai manusia meneladani sifat-sifat Yesus. Untuk anakanak yang masih polos 

dan masih dalam proses perkembangan, perlu adanya suatu edukasi untuk membantu 

mereka memahami arti Paskah yang sesungguhnya.  

Penulis juga mendapatkan fakta bahwa buku cerita masih digemari oleh anak-anak.  

Sehingga, penulis yakin ingin mengedukasi anak-anak melalui perancangan buku 

cerita tentang Paskah yang dikemas dengan teknik pop-up.   
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