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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Tugas Akhir. 

Disini saya akan membuat illustrasi gambar untuk membantu perkembangan anak 

pada usia 4-6 tahun, terutama untuk membangun moral tolong menolong. Saya 

membuat ilustrasi gambar  ini agar ilustrasi ini dapat bermamfaat untuk 

membentuk dasar moral kasih sayang dari anak usia 4-6 tahun kedepannya. Disini 

saya akan membuat sebuah ilustrasi gambar yang berisi cerita yang mengajarkan 

moral tolong menolong dengan karakter-karakter hewan dengan di warnai dengan 

warna yang bernuansa cerah. 

 Illustrasi gambar ini dibuat dengan gambar penuh pada satu halaman dengan 

disertai teks yang sederhana untuk membantu jala cerita illustrasi gambar ini agar 

lebih mudah dimengerti. 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

Penelitian pembuatan desain untuk illustrasi ini dilakukan untuk tugas akhir 

dengan metode kualitatif dengan mencari referensi dari beberapa buku, 

wawancara dan kepustakaan, lalu dengan metode kuantitatif juga dengan 

membagikan kuesioner sebagai data tambahan untuk pemilihan dan pembuatan 

karakter dan warna pada ilustrasi gambar ini.   

 

 

Ilustrasi gambar untuk..., Satria Halim, FSD UMN, 2012



3.2.1 Narasi Cerita Ilustrasi Gambar 

“Piggy, Monky dan Rabby adalah sahabat. Mereka merencanakan untuk berlibur 

ke pulau pisang dan sesampainya di pulau pisang mereka sangat senang dan 

mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pisang untuk dimakan. Mereka 

masuk ke dalam pulau pisang untuk mencari pisang untuk dimakan. Setelah 

beberapa lama mereka berjalan mereka menemukan pohon pisang yang sangat 

banyak pisangnnya dan disini piggy yang sangat kelaparan langsung berlari ke 

arah pohon pisang tersebut. Rabby yang melihat ada kulit pisang di jalan 

memberitahukan piggy untuk berhati-hati tetapi piggy tidak memperdulikan 

nasehat rabby dan akhirnya piggy terpeleset kulit pisang dan menangis. Monky 

dan rabby berusaha untuk membuat piggy tidak menangis lagi, akhirnnya monky 

berkata dia akan mengambilkan pisang untuk piggy. Monky mengambil pisang 

dan memberikan kepada piggy dan akhirnya piggy senang dan berhenti menangis. 

Akhirnya mereka memakan pisang bersama-sama dengan senang. 

Piggy adalah seekor babi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1  sketch babi 
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Monky adalah seekor monyet 

 

 

Gambar 3.2.1 sketch monyet 

 

Rabby adalah seekor kelinci 

 

Gambar 3.2.1 sketch kelinci 
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Berikut adalah scene storyboard cerita ini : 

1. Piggy, Monky dan Rabby merencanakan liburan ke pulau pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 1   

 

2. Gambar mereka naik perahu ke pulau pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 2   
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3. Gambar pulau pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 3   

 

4. Gambar mereka sampai di pantai pulau pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 4   
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5. Gambar mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pulau pisang untuk 

mencari pisang untuk dimakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 5   

 

6. Gambar mereka berjalan dipulau pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 6   

 

 

Ilustrasi gambar untuk..., Satria Halim, FSD UMN, 2012



7. Gambar mereka melihat pohon pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 7   

 

8. Gambar Piggy yang berlari tidak memperdulikan nasehat Rabby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 8   
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9. Gambar Piggy terpeleset kulit pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 9   

 

10. Gambar Piggy menangis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 10   
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11. Gambar Rabby dan Monky menghibur Piggy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 11   

 

12. Gambar Monky menghibur dan mengatakan akan mengambilkan pisang 

untuk Piggy. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 12   
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13. Gambar Monky memanjat mengambil pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 13   

 

 

14. Gambar Monky memberikan pisang ke Piggy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 14 
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15. Gambar mereka senang dan makan pisang bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 scene 15 
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Dibawah ini adalah Storyboard keseluruhan : 

 

Gambar 3.2.1 Storyboard 

Ilustrasi gambar untuk..., Satria Halim, FSD UMN, 2012



Berikut adalah beberapa informasi pada penelitian untuk illustrasi gambar ini : 

1. Tumbuh kembang anak usia empat sampai enam tahun, meliputi aspek 

sifat, perilaku, kemampuan yang dicapai anak pada usia rentang ini. 

2. Aktifitas yang disenangi anak usia empat sampai enam tahun. 

3. Cerita bergambar yang disukai dan menarik perhatian anak usia empat 

sampai enam tahun. 

4. Nilai moral dan sosial yang ada untuk anak usia empat sampai enam tahun. 

5. Cara mendidik anak usia empat sampai enam tahun. 

6. Cara menanamkan nilai moral dan sosial terhadap anak usia empat sampai 

enam tahun. 

7. Cara mendidik anak untuk berperilaku sosial emosional dan bermoral. 

 

3.2.2 Literatur 

Pada bagian literatur ini saya membeli beberapa buku mengenai anak usia 4-6 

tahun dan juga membaca buku dan mencari informasi ke perpustakaan untuk 

informasi tentang pembuatan illustrasi gambar, desain untuk anak, dan warna 

yang sesuai untuk anak. 
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3.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan secara 2 kali dengan melakukan pengamatan langsung ke TK 

Tarakanita Gading Serpong dan memberikan kuesioner berupa gambar apa yang 

disukai anak-anak dan warna yang dapat ditangkap dan disukai oleh anak-anak 

pada tanggal 1 Febuari 2012 dan 24 Mei 2012, observasi dilakukan dari jam 07.00 

– 10.00  dan dilanjutkan sampai dengan jam 13.00 dengan mengamati perilaku, 

kegiatan, dan apa saja yang dipelajari oleh anak-anak 4-6 tahuGambar anak-anak 

berbaris 3.2.2 

Gambar 3.2.3 anak-anak sewaktu berbaris 
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Gambar 3.2.3 Situasi kelas saat dibagikan kuesioner 

Gambar 3.2.3 anak-anak sewaktu mengisi kuesioner 
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Gambar  3.2.3 photo bersama anak-anak TK Tarakanita Gading Serpong 

 

3.2.4 Wawancara 

Wawancara dilakukan di TK Tarakanita Gading Serpong Pada 1 Febuari 2012 jam 

13.30-14.30pada hari yang sama saat observasi juga dilakukan, Disini saya 

mewawancarai Guru-guru TK dengan menanyakan Pertanyaan Sesuai dengan 

bidang Guru-guru tersebut mengajar. 

 

3.3 Hasil Observasi 

3.3.1 Hasil Pengamatan 

Observasi untuk pengamatan anak usia empat sampai dengan 6 tahun saya 

lakukan di TK Tarakanita Gading Serpong pada tanggal 1 Febuari 2012 pada jam 

07.00-13.00. 

Ilustrasi gambar untuk..., Satria Halim, FSD UMN, 2012



Dari hasil pengamatan saya secara langsung ke TK Tarakanita Gading serpong, 

anak-anak umur 4 tahun terkadang  suka bersuara dengan berteriak keras untuk 

bercanda dengan temannya, untuk perilaku pada anak ini bermacam-macam, ada 

yang pendiam dan sangat penurut, ada yang sangat bawel dan selalu berbicara dan 

suka tertawa, dan yang paling dominan adalah yang bandel. Anak bandel disini 

sangatlah dominan karena anak-anak lainnya akan mengikuti atau meniru 

perbuatan dari anak yang bandel tersebut. Dan biasanya guru memisahkan anak 

bandel dengan anak yang lainnya dan menasehatinya untuk sementara sampai 

anak tersebut mengerti. akan tetapi tidak ada selang 5-10 menit anak bandel itu 

akan memulai kebandelannya lagi. mereka juga memiliki keingin tahuan yang 

sangat tinggi, pada saat saya memphoto beberapa tempat seperti ayunan dan yang 

lainnya, anak-anak itu bertanya kepada saya “itu apa ?” sambil menunjuk ke 

kamera, ada beberapa anak yang bertanya “Photo apa ?” 

ketika saya menjawab photo ayunan mereka bertanya lagi tidak ada 

habisnnya seperti “ kenapa ?”. disini saya melihat pada usia mereka emapt sampai 

enam tahun ini mereka memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dengan bertanya 

bertanya dan terus bertanya. 

Anak umur empat sampai enam tahun disini diajari menggambar, dan 

uniknya saya melihat disini anak umur empat sampai enam tahun sudah bisa 

menggambar manusia dengan tubuh lengkap kepala,tangan kaki dan badan. Ada 

yang menggambar kepala dengan lingkaran dan ada juga yang memakai segitiga 

sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Akan tetapi walaupun seperti itu bagian 

tubuh seperti badan kaki semuanya dapat digambar lengkap. Mereka pun juga 
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mewarnai gambar orangnya tersebut dengan warna seperti coklat muda, krem, dan 

orange. Dan itu semua di warna ke seluruh bagian kepala sampai ujung kaki. 

Disini saya melihat untuk warna anak-anak masih belum terlalu bisa memadukan 

warna seperti warna-warna lainnya untuk baju dan lain-lainnya. Akan tetapi ada 

juga beberapa anak yang sudah bisa memakai warna warni untuk bagian badan 

dan kakinya, malah ada yang membuat rambut dengan warna hitam walaupun 

bentuk rambutnnya masih bisa dibilang tidak jelas bentuk apa.Untuk anak umur 

empat tahun keatas atau TK A/B sudah mulai bisa mengikuti peraturan permainan 

dan dapat bermain dalam kelompok, dapat dilihat saat mereka dapat mengikuti 

peraturan permainan yang simpel. Anak umur 4 tahun keatas sudah mulai bisa 

bertoleransi dengan temannya, sudah bisa membantu temannya, menghibur 

temannya yang sedih. 

Disini saya juga sempat melihat anak yang masih umur 3 tahun ( 

kelompok bermain) mereka tidak seaktif anak 4 tahun keatas dan dalam bermain 

mereka masih belum bisa mengikuti aturan permainan walaupun sudah di jelaskan 

berkali kali oleh gurunya. 

Anak-anak disini juga belajar dengan dibantu dengan benda-benda, 

misalnya pada saat mengurutkan bilangan dari satu sampai dengan dua puluh 

maka anak-anak akan mulai mengurutkan angka dengan bantuan dari benda-benda 

yang diberikan. Dan yang lucunya lagi anak-anak umur empat sampai dengan 6 

tahun ini sudah mulai belajar pertambahan dan pengurangan bilangan 1-20. 

Disini saya mengamati Anak-anak ini diajari untuk membersihkan 

makanan bekalnya sendiri setelah mereka habis memakannya, berdoa dengan 
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sikap yang baik walaupun kadang ada beberapa anak yang masih suka menoleh 

dan bercanda, memberi salam dengan baik, dan lucunya saat saya melihat anak-

anak ini diajari pelajaran sosem (sosial emosional) disini anak-anak diajari utnuk 

saling memberi maaf dan meminta maaf jika berbuat salah dengan temannya, 

mentaati suatu aturan permainan pada saat pelajaran kelompok bermain, bekerja 

sama dengan teman, saling membantu temannya saat bermain, menolong teman, 

dan menghibur temannya yang sedih. 

Pada saat bermain bebas anak-anak ini sangat suka sekali dengan bermain 

ayunan, perosotan dan pasir yang ada taman bermain tengah TK ini. Tidak 

terkecuali anak perempuan saja atau laki-laki saja akan tetapi semua anak laki-laki 

dan perempuan sangat menyukai permainan outdoor ini. Mereka kadang bermain 

bersama dengan membentuk pasir dan kadang ada yang berlomba untuk cepat-

cepatan naek perosotan. 

Disini saya juga melihat anak usia empat sampai enam tahun suka meniru 

dengan menirukan suara dari gurunya atau karakter film kartun yang disukainya. 

Bahkan pada saat di kelas ada anak perempuan yang berbicara dengan anak laki-

laki dan bertanya tentang gambar anak laki-laki itu. Dan pada akhirnnya anak 

perempuan itu meniru warna dari gambar anak yang laki-laki. Dan jika dikelas 

ada anak bandel yang misalnya suka berteriak “aaaa” maka anak-anak lainnya 

banyak yang mengikuti suara tersebut walaupun sebenarnnya tidak ada sesuatu 

yang harus untuk di teriaki.  

Anak usia empat sampai enam tahun ini juga terkadang suka merasa 

terganggu jika zona bermainnya di ambil oleh anak lain yang menurut anak itu dia 
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tidak kenal, biasanya akan terjadi perkelahian kecil dengan berbicara “kamu 

jangan main disini aku kan duluan.” Anak seumur ini sudah dapat menunjukkan 

sosial emosionalnya dengan baik. Mereka bisa mengungkapkan ketidak sukaan 

nya terhadap suatu hal dan kesukaannya terhadap sesuatu hal dengan bercerita 

secara spontan dan biasannya dia bercerita kepada seseorang yang dianggapnya 

dekat dengannya seperti orang tua, teman sekelasnya, dll. Mereka dapat tertawa, 

tersenyum, marah, mukanya dikerutkan jika sedang kesal, dan kadang menangis 

jika dimarahi atau dinasehati oleh orang tua atau guru. 

 

3.3.2 Hasil Wawancara 

 

3.3.2.1 Hasil wawancara Psikolog Anak. 

Disini saya mewawancarai Psikolog anak bernama Debora Basaria, M.Psi bersama 

dengan teman-teman saya juga pada tanggal 28 Mei 2012 di Universitas 

Tarumanegara. Disini dikatakan kalau anak umur 4 tahun sampai dengan enam 

tahun menyukai warna-warna cerah, contohnya warna : merah, orange, kuning 

dan biru muda. 

Dikatakan juga anak seumur ini menyukai buku cerita bergambar yang 

gambarnya satu halaman full dengan tulisan yang sedikit, semakin kecil umur 

anak tersebut maka kata-kata yang ada pada buku cerita itu juga harus disesuaikan 

dengan maksud di persingkat atau jangan terlalu banyak kata-katanya. 
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3.3.2.2 Hasil Kuesioner. 

Untuk kuesioner saya memberikan selembar kertas yang berisi 4 desain gambar 

yang berbeda untuk mengetahui jenis gambar yang disukai oleh anak. 

Gambar pertama berisi 4 desain gambar kucing didapatkan bahwa jenis 

gambar yang disukai dan dapat ditangkap oleh anak-anak TK adalah gambar 

nomor 2. 

Untuk lembar kedua gambar kucing juga dan kebanyakan anak memilih 

gambar nomor 2. Untuk gambar babi juga ada 2 lembar anak-anak TK memilih 

gambar 1 dan 2, anak-anak TK disini cenderung mengatakan gambar 1 dan 

gambar 2 adalah sama-sama gambar babi. 

Tabel 3.3.2.2 
Tabel hasil kuesioner 

Babi Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

10 19 0 0 

Babi 2 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

17 12 0 0 

Kucing Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

0 29 0 0 

Kucing 2 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

0 29 0 0 
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Gambar 3.3.2.2  kuesioner bentuk 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 3.3.2.2  kuesioner bentuk 2   
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Gambar 3.3.2.2 kuesioner bentuk 3   

Gambar 3.3.2.2 kuesioner bentuk 4   
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Sedangkan untuk warna anak-anak cenderung memilih dan menyukai 

warna-warna yang cerah dan gradasi dari warna tersebut yang kelebih muda 

gradasinya. 

Anak-anak memilih dengan Mencentang Warna yang disukai. Disini saya 

juga sempat memberika kuesioner pertanyaan untuk warna rumput, dan kayu yang 

nantinya akan saya gunakan untuk mewarnai suasana pada ilustrasi gambar yang 

akan dibuat. 

Disini 22 anak memilih warna hijau kedua untuk rumput, 7 anak sisanya 

memilih warna hijau 1. Pemilihan warna ini dilakukan anak-anak dengan menulis 

angka 1. 

Untuk kayu 20 anak memilih warna coklat kedua, 9 anak memilih warna coklat 1. 

Pemilihan warna ini dilakukan anak-anak dengan menulis angka 1. 

Disini cenderung anak-anak memilih warna yang lebih muda dibanding 

yang lebih gelap, untuk warna hijau dan coklat seperti yang sudah saya tanyakan. 
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Gambar 3.3.2.2 kuesioner warna 1    

 

Gambar 3.3.2.2 kuesioner warna 2    
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