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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data sebagai dasar perancangan 

buku cerita rakyat bergambar Carita Kuda Kosong, peneliti menggunakan metode 

gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pemakaian metode gabungan ini 

ditujukan untuk mendapatkan data yang tervalidasi dari pihak masyarakat.  

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber berkaitan dan 

penyebaran kuisioner terhadap masyarakat sebagai sasaran atau target hasil 

penelitian. Wawancara bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

dari sudut pandang narasumber. Dalam hal ini, permasalahan dikaitkan dengan 

faktor budaya dan kaitannya dengan masyarakat. Keberadaan figur Kuda Kosong 

yang banyak dikenal oleh masyarakat Cianjur dikaitkan dengan pengetahuan 

masyarakat terhadap sejarah atau asal usul figur tersebut. Data yang didapatkan 

kemudian menjadi dasar pembuatan karya yang akan diangkat. 

Studi kepustakaan juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data acuan. Pengertian-pengertian dan pengetahuan baru yang 

didapatkan melalui sumber-sumber literatur digunakan sebagai alasan 

pengambilan langkah dalam solusi kreatif. Data yang didapat akan berbentuk 

teori-teori yang beredar di masyarakat. Hasil dari penelitian ini akan dikaitkan 

dengan data lain yang diperoleh untuk menarik kesimpulan berkaitan solusi 

kreatif. 
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Dari sisi lain, peneliti menggunakan instrumen berupa kuisioner yang 

disebarkan pada masyarakat yang menjadi target baik primer maupun sekunder. 

Penelitian ini menghasilkan perbandingan selera masyarakat. Dengan demikian, 

peneliti akan memeroleh gambaran kondisi masyarakat dan dapat menyesuaikan 

pembuatan karya dengan selera audiens. 

 

3.2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data-data 

tersebut diperoleh dari sumber sebagai berikut. 

1. Data primer berupa hasil wawancara didapatkan melalui pembicaraan secara 

langsung dengan narasumber yang bersangkutan dan studi kepustakaan. Dalam 

hal ini, narasumber adalah Tatang Setiadi, seorang praktisi budaya Cianjur. Beliau 

juga telah menerbitkan buku yang mendapatkan penghargaan sebagai buku 

pertama yang berisi cerita rakyat Cianjur. Studi kepustakaan dilakukan untuk 

mendapatkan pengertian terhadap unsur-unsur yang dapat digunakan dalam 

pembuatan solusi kreatif. 

2. Data sekunder didapatkan dari pengumpulan kuisioner yang disebarkan 

terhadap masyarakat. Data ini kemudian dikumpulkan dalam format numerik dan 

menjadi data statistika tentang selera masyarakat. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terbagi dalam tiga teknik sebagai 

berikut. 
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1. Teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber. 

2. Teknik kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku dan bahan lain yang 

berisi topik yang relevan dengan materi perancangan. 

3. Teknik kuisioner dengan menyebarkan kuisioner terhadap masyarakat yang 

menjadi target atau sasaran akhir solusi kreatif. 

 

3.4. Target Penelitian 

Setiap penelitian memiliki target atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

terdapat target sebagai berikut. 

1. Target primer 

Target primer atau target utama dari penelitian ini adalah sasaran akhir dari 

perancangan solusi kreatif berupa buku cerita rakyat bergambar yaitu anak-anak 

berusia lima sampai delapan tahun. 

2. Target sekunder 

Target sekunder dalam penelitian ini adalah orang tua atau wali dari target primer 

(anak-anak). Alasan pemilihan orang tua sebagai target sekunder adalah peran 

mereka dalam menentukan bacaan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Target 

primer tidak akan tercapai bila selera atau penilaian target sekunder terhadap hasil 

akhir perancangan dihiraukan. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif. Wawancara 

dilakukan terhadap Tatang Setiadi, seorang budayawan Cianjur yang berperan 
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aktif dalam melestarikan budaya asli Cianjur. Beliau memiliki sanggar seni 

bernama Perceka Art Centre yang dilokasikan di dalam rumahnya sendiri. 

Kepedulian beliau terhadap kebudayaan Cianjur akhirnya melahirkan buku 

kompilasi cerita rakyat khas Cianjur berjudul Asal Usul Hayam Pelung Jeung 

Dongeng-dongeng Cianjur Lianna.  

Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa cerita-

cerita tersebut belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Buku yang dibuat 

oleh Pak Tatang adalah buku pertama yang mengambil materi cerita asli Cianjur. 

Pada prosesnya, peneliti menemukan bahwa Pak Tatang memiliki keinginan untuk 

mengembangkan cerita-cerita tersebut ke dalam bentuk yang berbeda dan lebih 

berorientasi anak-anak. Beliau menyatakan bahwa anak-anak harus mengenal 

kebudayaan lokal yang dimiliki oleh daerahnya. Salah satu cerita yang dianggap 

penting oleh Pak Tatang adalah Carita Kuda Kosong.  

Beliau menyatakan bahwa Kuda Kosong adalah figur yang selalu diarak 

setahun sekali pada 17 Agustus. Pada awalnya, arak-arakan ini bertujuan 

mengenang keberanian Dalem (kepala daerah) Cianjur pada masa lampau untuk 

melepaskan diri dari pajak. Pada masa itu, Cianjur masuk ke dalam kekuasaan 

Mataram. Raja Mataram saat itu mengenakan pajak pada semua daerah 

kekuasaannya. Cianjur saat itu membutuhkan seluruh hasil pangannya untuk 

menyejahterakan masyarakat. Karena itulah, Dalem Cianjur kemudian mengambil 

tindakan untuk membicarakan hal ini dengan Raja Mataram. Tindakan ini dapat 

berakibat perang dan berarti maut bagi Cianjur yang kalah dalam jumlah pasukan 

dengan Mataram. Tanpa diduga ternyata dengan jalan damai yang diambil, Raja 
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Mataram memberikan hak khusus pada Cianjur untuk bebas dari pajak. Selain itu, 

Raja juga memberikan kuda yang gagah dan keris tanda kehormatan dari 

Mataram.  

Kuda yang diberikan inilah yang kemudian dipamerkan dan diarak keliling 

Cianjur setelah sebelumnya menarik perhatian seluruh warga Cianjur. Kuda ini 

diarak tanpa penunggang, karena itu disebut sebagai Kuda Kosong. Namun, 

seiring perkembangan waktu, warga mulai kehilangan arti Kuda Kosong. 

Narasumber menyatakan bahwa warga sudah tidak mengerti arti asli Kuda 

Kosong dan hanya menganggapnya sebagai penyemarak pawai 17 Agustus. Hal 

inilah yang menarik perhatian Pak Tatang untuk mendokumentasikan cerita 

tersebut dalam bentuk buku.  

Saat peneliti melontarkan ide untuk membuat buku cerita bergambar, 

narasumber menyatakan bahwa hal itu adalah ide yang sangat baik. Beliau 

berpendapat bahwa bagaimanapun, cerita memiliki kekuatan dalam membentuk 

manusia. Semua yang dimiliki oleh manusia didapatkan pada awalnya melalui 

cerita. Cerita rakyat yang diberitakan memiliki peran penting dalam mengikat 

emosi antara pendengar dan pendongeng serta objek cerita tersebut. Buku cerita 

bergambar dapat memfasilitasi penyampaian cerita agar lebih mudah ditangkap 

oleh anak-anak. Melalui gambar, pembaca dapat mengerti situasi yang terjadi 

dengan lebih jelas.  

Dalam melakukan penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen 

berupa kuisioner yang dibagikan kepada target primer (anak-anak) dan target 
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sekunder (orang tua/wali). Adapun kuisioner yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Kuisioner Target Primer 

Sumber: Dokumentasi data pribadi 
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Gambar 3.2 Kuisioner Target Sekunder Halaman 1 

Sumber: Dokumentasi data pribadi 
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Gambar 3.3 Kuisioner Target Sekunder Halaman 2 

Sumber: Dokumentasi data pribadi 

3.6. Hasil Penelitian 

Dari kuisioner terhadap target primer yang telah digunakan, peneliti mendapatkan 

data sebagai berikut. 

1. Kelas berapakah kamu? 

a. TK    b. 1 SD c. 2 SD  d. 3 SD 
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30% 70% 
Pernah

Tidak Pernah

 

Diagram 3.1 Jawaban pertanyaan 1 kuisioner primer 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang berada di tingkat pendidikan Taman Kanak-

kanak adalah 7 orang. 

2. Jumlah responden yang berada di tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

kelas 1 adalah 5 orang. 

3. Jumlah responden yang berada di tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

kelas 2 adalah 15 orang. 

4. Jumlah responden yang berada di tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

kelas 3 adalah 23 orang. 

 

2. Pernahkah kamu mendengar nama Kuda Kosong? 

a. Pernah  b. Tidak pernah 

 

 

 

Diagram 3. 2  Jawaban pertanyaan 2 kuisioner primer 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

14% 

10% 
30% 

46% TK

1 SD

2 SD

3 SD
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100% 
Pernah

Tidak Pernah

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah mendengar nama Kuda Kosong adalah 

15 orang. 

2. Jumlah responden yang tidak pernah mendengar nama Kuda Kosong 

adalah 35 orang. 

 

3. Pernahkah kamu melihat buku cerita Kuda Kosong? 

a. Pernah  b. Tidak pernah 

 

 

 

 

Diagram 3. 3  Jawaban pertanyaan 3 kuisioner primer 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Tidak ada responden yang pernah melihat buku cerita Kuda Kosong. 

2. Seluruh responden menyatakan tidak pernah melihat buku cerita Kuda 

Kosong. 

4. Pernahkah orang tuamu bercerita tentang Kuda Kosong? 

a. Pernah  b. Tidak pernah 
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Diagram 3. 4  Jawaban pertanyaan 4 kuisioner primer 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Dua orang responden menyatakan pernah mendengar cerita Kuda 

Kosong dari orang tuanya. 

2. Sisa responden (48 orang) menyatakan tidak pernah mendengar cerita 

Kuda Kosong dari orang tuanya. 

5. Gambar manakah yang lebih kamu sukai? 

  

a b 

 

 

 

Diagram 3. 5  Jawaban pertanyaan 5 kuisioner primer 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 
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Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang menyukai gambar pertama adalah 30 orang. 

2. Jumlah responden yang menyukai gambar kedua adalah 20 orang. 

 

Dari kuisioner terhadap target sekunder yang telah digunakan, peneliti 

mendapatkan data sebagai berikut. 

1. Usia anda: 

a. <20 tahun  b. 20-30 tahun  c. >30 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 6 Jawaban pertanyaan 1 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Tidak ada responden yang berusia di bawah 20 tahun. 

2. Jumlah responden yang berusia antara 20-30 tahun adalah 12 orang. 

3. Jumlah responden yang berusia di atas 30 tahun adalah 38 orang. 

 

2. Jenis kelamin anda: 

a. Pria   b. Wanita 
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Diagram 3. 7  Jawaban pertanyaan 2 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden pria adalah 11 orang. 

2. Jumlah responden wanita adalah 5 orang. 

 

3. Status anda:  

a. Menikah  b. Belum menikah 

(lanjut ke no. 5)    (lanjut ke no. 8) 

 

 

 

 

Diagram 3. 8 Jawaban pertanyaan 3 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang telah menikah adalah 43 orang. 

2. Jumlah responden yang belum menikah adalah 7 orang. 
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93% 

7% 

Sudah memiliki
anak

Belum memiliki
anak

86% 

14% 

Pernah

Belum pernah

 

4. Apakah anda sudah memiliki anak? 

a. Sudah   b. Belum 

(lanjut ke no. 6)     (lanjut ke no. 7) 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 9 Jawaban pertanyaan 4 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 43 responden yang telah menikah (7 responden belum 

menikah), menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang sudah memiliki anak adalah 40 orang. 

2. Jumlah responden yang belum memiliki anak adalah 3 orang. 

 

5. Apakah anda pernah membelikan anak anda buku cerita? 

a. Pernah   b. Belum pernah 

 

 

 

 

Diagram 3. 10 Jawaban pertanyaan 5 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 
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86% 
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Pernah

Belum pernah

Penelitian terhadap 43 responden yang telah menikah (7 responden belum 

menikah, 3 responden sudah menikah tapi belum memiliki anak), 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah membelikan buku cerita pada anaknya 

adalah 37 orang. 

2. Jumlah responden yang belum pernah membelikan buku cerita pada 

anaknya adalah 6 orang. 

 

6. Apakah anda pernah membacakan buku cerita untuk anak anda? 

a. Pernah   b. Belum pernah 

 

 

 

 

Diagram 3. 11 Jawaban pertanyaan 6 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 43 responden yang telah menikah (7 responden belum 

menikah, 3 responden sudah menikah tapi belum memiliki anak), 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah membacakan buku cerita pada anaknya 

adalah 37 orang. 

2. Jumlah responden yang belum pernah membacakan buku cerita pada 

anaknya adalah 6 orang. 
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80% 

20% 

Pernah

Tidak pernah

7. Apakah anda pernah membeli buku anak-anak? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah (berhenti di sini) 

 

 

 

 

Diagram 3. 12 Jawaban pertanyaan 7 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, menghasilkan data valid 

sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah membacakan buku cerita pada anaknya 

adalah 40 orang. 

2. Jumlah responden yang belum pernah membacakan buku cerita pada 

anaknya adalah 10 orang (10 responden berhenti pada bagian ini). 

 

8. Buku apakah yang anda beli untuk anak tersebut? 

a. Buku cerita bergambar 

b. Buku cerita biasa (sejenis cerpen) 
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Diagram 3. 13 Jawaban pertanyaan 8 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah membelikan buku cerita bergambar 

untuk anaknya adalah 24 orang. 

2. Jumlah responden yang pernah membelikan buku cerita sejenis cerpen 

untuk anaknya adalah 9 orang. 

3. Jumlah responden yang pernah membelikan baik buku cerita bergambar 

maupun buku cerita sejenis cerpen adalah 7 orang. 

 

9. Apakah yang menjadi alasan anda membeli buku tersebut? (boleh lebih 

dari satu) 

a. Judul yang menarik 

b. Cover yang bagus 

c. Harga yang sesuai 

d. Isi cerita yang bagus 

e. Alasan lain, sebutkan: 

60% 

22% 
15% Buku cerita

bergambar

Buku cerita sejenis
cerpen

Kedua-duanya
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Diagram 3. 14 Jawaban pertanyaan 9 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. (1 responden dapat memilih lebih 

dari 1 jawaban). 

1. Jumlah responden yang memerhatikan judul buku adalah 18 orang. 

2. Jumlah responden yang memerhatikan sampul atau cover adalah 15 

orang. 

3. Jumlah responden yang memerhatikan harga buku adalah 21 orang. 

4. Jumlah responden yang memerhatikan isi cerita adalah 18 orang. 

 

10. Menurut anda, berapakah kisaran harga buku anak yang ideal? (dalam 

rupiah) 

a. 20.000-25.000      c. 35.000-50.000   e. 85.000-100.000 

b. 25.000-35.000      d. 50.000-85.000 

25% 

21% 

29% 

25% 

0% 
Judul yang menarik

Cover yang bagus

Harga yang sesuai

Isi cerita yang
bagus
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Diagram 3. 15 Jawaban pertanyaan 10 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang memilih 20.000-25.000 adalah 30 orang. 

2. Jumlah responden yang memilih 25.000-35.000 adalah 6 orang. 

3. Jumlah responden yang memilih 35.000-50.000 adalah 4 orang. 

4. Tidak ada responden yang memilih harga 50.000-85.000. 

5. Tidak ada responden yang memilih harga 85.000-100.000. 

 

11. Apakah anda mengikutsertakan pendapat anak tersebut dalam membeli 

buku? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

75% 

15% 8% 
0% 0% 

20.000-25.000

25.000-35.000

35.000-50.000

50.000-85.000

85.000-100.000
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Diagram 3. 16 Jawaban pertanyaan 11 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang selalu mengikutsertakan pendapat anak dalam 

membeli buku adalah 10 orang. 

2. Jumlah responden yang kadang-kadang mengikutsertakan pendapat 

anak dalam membeli buku adalah 30 orang.  

3. Tidak ada responden yang tidak pernah mengikutsertakan pendapat 

anak dalam membeli buku. 

 

12. Apakah kemudian pilihan anda sesuai dan dapat diterima sehingga anak 

tersebut menyukai buku yang anda belikan? 

a. Ya, selalu sesuai dan anak tersebut menyukainya 

b. Kadang-kadang sesuai 

c. Tidak 

20% 

80% 

0% 

Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
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Diagram 3. 17 Jawaban pertanyaan 12 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang menyatakan pilihannya sesuai adalah 13 orang. 

2. Jumlah responden yang menyatakan pilihannya kadang-kadang sesuai 

dengan selera anaknya adalah 27 orang.  

3. Tidak ada responden yang pilihannya tidak pernah sesuai dengan selera 

anaknya. 

 

13. Jenis sampul seperti apa yang lebih anda pilih untuk anak-anak? 

a. Sampul tipis (soft cover) 

b. Sampul tebal (hard cover) 
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Diagram 3. 18 Jawaban pertanyaan 13 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang memilih sampul tipis adalah 18 orang. 

2. Jumlah responden yang memilih sampul tebal adalah 22 orang. 

 

14. Pernahkah anda melihat buku cerita bergambar tentang cerita Kuda 

Kosong? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 19 Jawaban pertanyaan 14 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 
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Pernah

Tidak Pernah

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah melihat buku cerita Kuda Kosong 

adalah 12 orang. 

2. Jumlah responden yang tidak pernah melihat buku cerita Kuda Kosong 

adalah 28 orang. 

 

15. Apakah anda pernah bercerita kepada anak-anak tentang cerita Kuda 

Kosong? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 20 Jawaban pertanyaan 15 kuisioner sekunder 

Sumber: Dokumentasi data kuisioner 

 

Penelitian terhadap 40 responden yang melanjutkan pengisian kuisioner 

menghasilkan data valid sebagai berikut. 

1. Jumlah responden yang pernah menceritakan Kuda Kosong pada 

anaknya adalah 28 orang. 

2. Jumlah responden yang tidak pernah menceritakan Kuda Kosong pada 

anaknya adalah 12 orang. 
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Selain melalui wawancara dan penyebaran kuisioner, peneliti juga 

melakukan riset pasar. Tujuannya adalah mengenal dan mengetahui buku-buku 

yang telah beredar dalam masyarakat sekaligus mengetahui kondisi pasar dan 

pesaing. Hasil dari penelitian ini kemudian menjadi referensi bagi peneliti untuk 

membuat buku yang layak untuk dipasarkan. Berikut disajikan beberapa data yang 

telah didapatkan melalui riset pasar. 

1. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara 

  

 
 

Gambar 3.4 Buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara  

(a. sampul depan, b. isi buku, c. sampul belakang) 

Sumber: Dokumentasi buku di toko buku Gramedia 

a b 

c 
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Data buku: 

1. Judul buku: Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara 

2. Ukuran buku: 19.5 x 25 cm 

3. Harga buku: Rp85.000,00 

4. Jenis kertas isi buku: 80 gsm 

5. Jenis sampul: Sampul tipis (soft cover) 

Buku ini merupakan buku kompilasi cerita rakyat dari berbagai daerah di 

Indonesia. Buku ini berisi teks dan gambar yang disusun terpisah tiap 

halamannya. Teks berjumlah banyak meskipun cerita dan gaya bahasanya 

sederhana. Nilai moral disampaikan di setiap akhir cerita dalam kolom yang 

disediakan khusus. 

2. Aaron & The Magic Apple 

  

 
Gambar 3.5 Buku Aaron & The Magic Apple 

(a. sampul depan, b. isi buku, c. sampul belakang) 

Sumber: Dokumentasi buku di toko buku Gramedia  

a b 

c 
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Data buku: 

1. Judul buku: Aaron & The Magic Apple 

2. Ukuran buku: 18 x 18 cm 

3. Harga buku: Rp75.000,00 

4. Jenis kertas isi buku: art paper 130 gsm 

5. Jenis sampul: Sampul tipis (soft cover) 

Buku ini adalah buku pengenalan alfabet pada anak-anak. Penyajiannya 

berbeda dengan buku-buku alfabet lain. Teks dan gambar disusun dalam 1 

halaman. Jumlah teks perhalaman tidak terlalu banyak dan digunakan sebagai 

penjelas gambar. Fokus utama buku ini adalah pada gambar yang disajikan 

menjadi objek pengenalan alfabet. 

3. 30 Dongeng Terbaik Sebelum Tidur 

  

 
 

Gambar 3.6 Buku 30 Dongeng Terbaik Sebelum Tidur Asli Nusantara 

(a. sampul depan, b. isi buku, c. sampul belakang) 

Sumber: Dokumentasi buku di toko buku Gramedia 

a b 

c 
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Data buku: 

1. Judul buku: 30 Dongeng Terbaik Sebelum Tidur Asli Nusantara 

2. Ukuran buku: 19 x 25.8 cm 

3. Harga buku: Rp59.000,00 

4. Jenis kertas isi buku: art paper 110 gsm dan kertas 60 gsm 

5. Jenis sampul: Sampul tipis (soft cover) 

Buku ini adalah kompilasi 30 cerita rakyat yang diperuntukkan anak-anak. 

Isi dari buku ini merupakan gabungan antara kertas biasa (agak tipis) untuk bagian 

hitam putih dan art paper untuk bagian berwarna. Jumlah teks yang disajikan 

cukup besar. Ilustrasi menjadi elemen pelengkap yang memvisualisasikan teks 

yang diberikan. 

4. Dongeng Binatang 

  

 
Gambar 3.7 Buku Dongeng Binatang 

(a. sampul depan, b. isi buku, c. sampul belakang) 

Sumber: Dokumentasi buku di toko buku Gramedia 

a b 

c 
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Data buku: 

1. Judul buku: Dongeng Binatang 

2. Ukuran buku: 20.2 x 16 cm (sampul) dan 19.5 x 15 cm (isi) 

3. Harga buku: Rp148.000,00 

4. Jenis kertas isi buku: art paper 110 gsm 

5. Jenis sampul: Sampul tebal (hard cover) 

Buku ini adalah kompilasi cerita-cerita yang mengambil hewan sebagai 

tokoh utamanya. Teks yang disajikan tidak terlalu banyak. Buku difokuskan pada 

gambar yang mengambil porsi besar dalam tiap halamannya. Buku ini cukup tebal 

karena dilengkapi dengan hard cover. 
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