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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui karakter dan warna yang lebih disukai 

anak, instruksi origami yang lebih dipahami anak, dan untuk mengetahui 

kebiasaan anak dengan orang tua dalam membaca dan menghabiskan waktu 

luangnya. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi, kuesioner dan 

studi existing. Penelitian berupa kuesioner dilakukan dua kali, yang pertama 

terhadap orang tua yang memiliki anak usia 4-9 tahun dan yang kedua terhadap 

anak usia 4-9 tahun. Observasi dilakukan untuk melihat kesediaan buku pop-up 

dan origami yang ada di toko buku. Penulis juga melakukan observasi mengenai 

perilaku anak terhadap buku pop-up. Studi existing dilakukan dengan cara 

memperhatikan buku pop-up maupun origami yang sudah ada untuk anak-anak. 

Studi existing dilakukan untuk memahami karakter, warna, cerita, instruksi 

origami, atupun jenis pop-up yang biasa digunakan dalam buku yang sudah ada. 

3.1.1. Observasi 

Penulis melakukan beberapa observasi yaitu untuk melihat buku pop-up dan 

origami yang di jual di beberapa toko buku dan juga observasi mengenai perilaku 

anak terhadap buku pop-up.. 

1. Hasil Pengamatan Buku Pop-up dan Origami 

Penulis mengamati beberapa toko buku di daerah tangerang, beberapa diantaranya 

adalah toko buku Gramedia di Karawaci, Mall Alam Sutra, dan Summarecon Mall 
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Serpong. Penulis juga melakukan pengamatan di toko buku Books & Beyond di 

Karawaci. 

 

Gambar 3.1. Buku Origami di Toko Buku Gramedia Lippo Karawaci 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Buku Pop-up di Toko Buku Gramedia Alam Sutra 

Pada toko buku Gramedia, penulis hanya menemukan dua buku pop-up dan hanya 

ada di Mall Alam Sutra. Buku tersebut juga buku yang diimpor dari luar negeri. 

Buku origaminya sendiri merupakan buku-buku yang berasal dari penulis 

Indonesia sendiri. Rata-rata dalam buku tersebut hanya memunculkan model 

origami yang sangat sederhana. Toko buku Books & Beyond sendiri memiliki 

buku pop-up, namun buku-buku yang ada juga berasal dari luar negeri. Buku-

buku tersebut juga biasanya berada pada kisaran harga 150 hingga 250 IDR. Buku 

origami pada toko buku ini tidak dikhususkan untuk anak-anak, tetapi lebih 
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ditujukan untuk umum. Model origami pada buku-buku tersebut juga cenderung 

lebih sulit. Berikut adalah tabel buku yang ada di beberapa toko yang penulis 

amati. 

Tabel 3.1. Tabel Buku yang Ada di Beberapa Toko 

Toko Buku Pop-up Origami 

Gramedia Mall Alam Sutra 2 buku 7  buku 

Gramedia Summarecon Mall Serpong - 4 buku 

Gramedia Supermall Karawaci - 9 buku 

Books & Beyond Lippo Karawaci 3 buku 1 buku 

 

Dapat kita lihat bahwa buku pop-up di Indonesia sendiri masih terbilang jarang 

dan sulit ditemukan. Hal ini mungkin dikarenakan buku pop-up sendiri belum ada 

yang dibuat oleh penulis, ilustrator, atau paper engineer dari Indonesia. Buku 

pop-up juga bukan buku konvensional dan membutuhkan ketrampilan mengenai 

teknik pembuatannya. Jadi buku pop-up yang ada di Indonesia biasanya diimpor 

dari luar negeri, sehingga harganya menjadi mahal. Selain itu buku pop-up juga 

harus melewati proses pemotongan yang akan membuat buku bertambah mahal. 

Oleh karena harga dari buku itu sendiri, kebanyakan buku pop-up tentu akan 

ditargetkan untuk kalangan menengah atas. Hal ini membuat buku pop-up hanya 

dijual di toko buku tertentu. Dapat kita lihat di toko buku Gramedia pun, buku 

pop-up hanya di jual di Mall Alam Sutra yang tergolong untuk kalangan 

menengah atas. 
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2. Hasil Pengamatan Terhadap Target 

Target yang dimaksudkan penulis adalah anak-anak usia 4-9 tahun.  

a) Karakter Target 

Pengamatan penulis lakukan terhadap dua orang anak, yaitu anak 

perempuan dengan usia 7 tahun dan anak laki-laki dengan usia 4 tahun. 

Reaksi kedua anak tersebut sangat positif terhadap buku pop-up “Guess 

How Much I Love You” dan “Little Red Riding Hood”. Mereka terlihat 

sangat antusias dengan buku ini. Saat salah satu dari anak yang diamati 

sedang bermain gadget dan perhatian mereka langsung teralih dan 

memperhatikan buku pop-up yang sedang dibaca oleh kakaknya. Mereka 

sangat memperhatikan setiap hal yang ada di dalam buku tersebut. 

Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, terutama terhadap cara 

kerja pop-up tersebut. Mereka memegang dan memainkan setiap 

interaksi yang terdapat dalam buku tersebut, dan juga memainkan tokoh 

yang ada.  

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan  

Biasanya anak-anak menggunakan buku sebagai salah satu media 

informasi, terutama buku mengenai pelajaran disekolahnya. Anak-anak 

juga membaca buku cerita sebagai hiburan untuk anak. Dalam buku 

cerita tersebut juga biasanya akan diselipkan informasi atau pesan moral 

bagi anak. Selain itu anak-anak juga banyak menggunakan gadget, 

terutama permainan yang ada di dalamnya. Permainan ini juga seringkali 

mengandung informasi yang diperlukan oleh anak.  
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3.1.2. Survey Angket atau Kuesioner 

Penelitian berupa kuesioner dilakukan 2 kali, yang ditujukan untuk orang tua dan 

untuk anak. Kuesioner kepada orang tua dilakukan untuk mengetahui kebiasaan 

bermain dan membaca antara orang tua dan anak. Kuesioner kepada anak 

dilakukan untuk mengetahui preferensi visual yang disukai anak-anak.  

3.1.2.1. Hasil Survey Terhadap Orang Tua  

Penelitian dilakukan secara online melalui google docs berupa kuesioner. 

Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kebiasaan orang tua dan 

anak dalam berinteraksi, menghabiskan waktu luang, bermain, dan 

membaca. Berikut adalah pertanyaan dan analisis dari kuesioner yang 

penulis bagikan. 

1. Berapa lama waktu yang anda luangkan untuk bermain dengan anak 

anda? (Untuk mengetahui ada atau tidaknya waktu untuk orang tua 

berinteraksi dengan anaknya). 

 

Gambar 3.3. Grafik Hasil Lama Waktu Bermain 

Orang tua lebih banyak meluangkan waktu untuk anaknya sekitar 

2-4 jam per harinya. Hal ini dikarenakan kegiatan orang tua dan anak 

27%	  

38%	  

21%	  

14%	   1-‐2	  jam	  

2-‐4	  jam	  

4-‐6	  jam	  

>6	  jam	  
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yang sibuk setiap harinya. Orang tua harus bekerja dan anak ke 

sekolah, sehingga menyebabkan waktu bermain antara orang tua dan 

anak hanya tersisa 2-4 jam. Orang tua yang bekerja di rumah atau ibu 

rumah tangga akan memiliki waktu lebih untuk anaknya. 

2. Kapan biasanya anda meluangkan waktu untuk bermain dengan anak 

anda? (Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya buku sebagai alternatif 

kegiatan). 

 

Gambar 3.4. Grafik Hasil Waktu Bermain 

Biasanya orang tua menghabiskan waktu dengan anaknya pada 

malam hari. Hal ini dikarenakan setiap paginya mereka harus bersiap 

untuk bekerja dan pergi ke sekolah. Selain itu beberapa anak masih 

memiliki kegiatan lain sepulang sekolah seperti les pelajaran dan 

kegiatan olahraga. Beberapa pekerjaan juga menuntut waktu yang 

panjang, jadi orang tua baru dapat menyelesaikan perkerjaanya pada 

malam hari. Hal ini yang membuat orang tua cenderung lebih banyak 

bermain dengan anaknya pada malam hari. Melihat waktu yang 

tersedia hanya pada malam hari, maka kemungkinannya baik orang 

tua dan anak sudah lelah dengan akivitas yang ada. Membaca buku 
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sendiri tidak memerlukan banyak tenaga sehingga dapat dijadikan 

alternatif kegiatan. 

3. Apa yang biasa anda lakukan bersama anak anda? (untuk mengetahui 

perbandingan kegiatan yang sering dilakukan bersama dan untuk 

mengetahui apakah membaca buku sudah menjadi kegiatan yang 

sering mereka lakukan). 

 

Gambar 3.5. Grafik Hasil Kegiatan yang Dilakukan Bersama 

Kegiatan yang paling banyak untuk dilakukan bersama adalah 

menonton TV. Menonton TV merupakan salah satu bentuk kegiatan 

yang menyenangkan dan tidak merepotkan. Tidak ada hal yang 

sebelumnya harus dipersiapkan atau setelahnya dibereskan dalam 

menonton TV. Kesenangan yang diperoleh dalam menonton TV juga 

dapat diperoleh oleh setiap orang yang menonton, baik orang tua 

maupun anak. Sebaliknya kegiatan yang paling sedikit dilakukan 

adalah membuat kerajinan tangan yang cenderung lebih merepotkan. 

Pembuatan kerajinan tangan biasanya memerlukan beberapa bahan 

yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan setelahnya banyak barang 

43	  
22	  

28	  
18	  
22	  
22	  

0	   20	   40	   60	  

1	  

Bermain	  di	  luar	  rumah	  

Membaca	  buku	  

Membuat	  kerajinan	  tangan	  

Bermain	  gadget	  atau	  permainan	  
komputer	  
Bermain	  di	  luar	  permainan	  gadget	  
atau	  komputer	  
Menonton	  TV	  

Perancangan Buku..., Natasha Hakim, FSD UMN, 2015



35 

 

yang harus dirapihkan kembali. Sehingga mereka cenderung malas 

dalam membuat kerajinan tangan.  

4. Apa kegiatan lain anak anda di luar sekolah? (untuk mengetahui kira-

kira waktu luang anak, keaktifan anak, untuk mengetahui apakah ada 

anak yang mengikuti klub membaca) 

 

Gambar 3.6. Grafik Hasil Kegiatan Anak Diluar Sekolah 

Kegiatan yang paling banyak dilakukan anak adalah mengikuti 

kegiatan olahraga. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kejenuhan 

anak-anak terhadap pelajaran sehingga mereka mengikuti kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Kegiatan olahraga juga 

membantu menyeimbangkan kegiatan anak secara fisik dan pikiran. 

Selain itu mengingat anak yang diteliti cenderung masih kecil, maka 

kemungkinan hanya kegiatan olahraga yang dapat diikuti oleh 

beberapa anak. Akan tetapi ada banyak anak yang masih harus 

mengikuti les pelajaran, hal ini mungkin dikarenakan tingginya 

tuntutan sekolah sehingga banyak anak yang membutuhkan les 

tambahan agar dapat mengikuti pelajaran sekolahnya. Selain itu 

beberapa anak mungkin mengikuti les pelajaran dikarenakan orang tua 
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mereka tidak memiliki waktu untuk membantu mengajarkan anak 

mereka.  

5. Apa yang biasa dilakukan anak anda untuk mengisi waktu 

senggangnya? (untuk mengetahui perbandingan kegiatan yang sering 

dilakukan anak saat sendiri dan untuk mengetahui apakah membaca 

buku sudah menjadi kegiatan yang sering dia lakukan). 

 

Gambar 3.7. Grafik Hasil Kegiatan yang Dilakukan Bersama 

Kegiatan yang biasa dilakukan anak adalah menonton TV dan 

bermain gadget. Hal ini mungkin mungkin disebabkan karena hal 

tersebut menyenangkan dan tidak merepotkan. Bermain gadget atau 

permainan komputer bersifat lebih individual dan akan mengurangi 

interaksi sosial, maka lebih banyak dilakukan saat anak sedang sendiri 

dibandingkan saat sedang bersama dengan orang tua. Membuat 

kerajinan tangan merupakan kegiatan yang paling sedikit dilakukan, 

hal ini dapat dimungkinkan karena banyaknya hal yang harus 

dipersiapkan dalam membuat kerajinan tangan, sehingga cenderung 
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merepotkan. Selain itu beberapa kerajinan tangan membutuhkan 

gunting atau benda lain yang berbahaya digunakan untuk anak kecil.  

6. Apakah anak anda dibatasi dalam bermain gadget? (untuk mengetahui 

apakah orang tua melihat adanya masalah dalam penggunaan gadget 

yang terlalu lama untuk anak). 

 

Gambar 3.8. Grafik Hasil Alasan Pembatasan Gadget 

Orang tua terlihat sudah memahami akan bahayanya penggunaan 

gadget yang terlalu sering, sehingga mereka membatasi anaknya 

dalam hal penggunaan gadget. Hal ini juga mungkin dikarenakan 

sudah banyak artikel mengenai dampak negatif dari penggunaan 

gadget. Selain itu orang tua juga sudah merasa adanya gangguan 

dalam penggunaan gadget pada anak. 

7. Berapa lama anda membatasi waktu untuk bermain gadget per 

minggunya? (untuk mengetahui waktu yang dihabiskan dalam 

bermain gadget, terutama karena gadget bersifat adiktif dan 

kemungkinan anak menjadi pasif dan tidak melakukan kegiatan lain 

selain bermain gadget. Selain itu juga untuk mengetahui perbandingan 

waktu yang dihabiskan untuk membaca dan bermain gadget.). 
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Gambar 3.9. Grafik Hasil Waktu Penggunaan Gadget 

Kebanyakan orang tua hanya membatasi anaknya untuk bermain 

gadget 2-6 jam per minggunya, hal ini dikarenakan mereka sudah 

memahami bahaya penggunaan gadget yang terlalu sering. Selain itu 

mengingat jadwal sekolah yang padat, kemungkinan mereka hanya 

diperbolehkan untuk bermain saat Sabtu dan Minggu saja. Waktu 

yang dihabiskan untuk bermain gadget dalam 1 minggu masih 

tergolong baik, sehingga anak dapat melakukan berbagai aktivitas lain 

selain bermain gadget. 

8. Apakah anda merasa dengan adanya gadget interaksi antara anda 

dengan anak anda berkurang? (untuk mengetahui apakah orang tua 

merasa terganggu akan penggunaan gadget pada anak). 

 

Gambar 3.10. Grafik Hasil Penggunaan Gadget 
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Kebanyakan orang tua merasa interaksi dengan anaknya terganggu 

karena adanya penggunaan gadget. Hal ini mungkin karena sifat 

gadget yang memang individual. Kebanyakan permainan yang ada 

dalam gadget juga ditujukan untuk digunakan oleh satu pengguna 

saja. Gadget sendiri bersifat addictive, jika seorang anak sudah 

menggunakan gadget biasanya mereka akan susah terlepas.  

9. Berapa lama waktu yang anak anda habiskan untuk membaca buku 

setiap minggunya? (untuk mengetahui apakah anak sudah sering 

membaca buku dan untuk mengetahui perbandingan waktu yang 

dihabiskan untuk membaca dan bermain gadget). 

 

Gambar 3.11. Grafik Hasil Waktu yang Dihabiskan untuk Membaca 

Dari data sebelumnya dapat dilihat bahwa seorang anak lebih 

banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dibandingkan 

dengan membaca. Ada 47% anak yang menghabiskan lebih dari 6 jam 

per minggunya untuk bermain gadget, sedangkan hanya ada 29% anak 

yang menghabiskan waktu lebih dari 6 jam per minggunya untuk 

membaca. Hal ini karena belum adanya rasa kecintaan anak akan 

membaca. 
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10. Anak saya menyukai membaca karena? (untuk mengetahui hal-hal 

yang menjadi faktor penentu dalam membuat sebuah buku untuk 

anak). 

 

Gambar 3.12. Grafik Hasil Alasan Anak Membaca 

Lebih banyak anak yang menyukai membaca karena cerita dan 

gambar-gambar yang ada dalam sebuah buku. Hal ini mungkin karena 

masih banyak anak yang belum bisa membaca dan hanya dapat 

mendengarkan cerita dan melihat gambarnya, sehingga mereka belum 

memahami sepenuhnya mengenai buku tersebut. Jadi kebanyakan 

anak masih belum terlalu memahami pengetahuan yang didapat dari 

buku. Selain itu buku interaktif di Indonesia juga bukan hal yang 

umum karena harganya yang cenderung mahal dan kebanyakan yang 

ada di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Maka dari itu masih 

banyak anak yang belum mengenal adanya interaksi dalam sebuah 

buku.  
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11. Apakah anak anda sudah menyukai origami? (untuk mengetahui 

apakah anak-anak di Indonesia sudah akrab dengan origami dan 

menyukainya. Selain itu juga alasannya agar penulis mengetahui hal 

apa yang perlu diperhatikan sama memilih model origami). 

 

Gambar 3.13. Grafik Hasil Alasan Anak Menyukai Origami 

Seiring dengan perkembangan zaman, maraknya gadget membuat 

permainan traditional banyak ditinggalkan. Origami dulu merupakan 

salah satu permainan yang digemari oleh anak-anak. Namun, sekarang 

banyak anak yang masih belum mengenal origami. Anak yang sudah 

mengenal origami mengaku menyukainya karena tertarik dengan hal-

hal yang dapat dibuat dengan origami. Selain itu origami merupakan 

salah satu bentuk kerajinan tangan yang tidak memerlukan banyak 

peralatan, origami juga tidak membutuhkan benda yang berbahaya 

untuk anak kecil seperti gunting. 
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12. Apakah anda berminat untuk membeli buku pop-up yang disertai 

dengan tutorial origami? (untuk mengetahui adakah reaksi positif dari 

orang tua dengan buku yang akan penulis buat). 

 

Gambar 3.14. Grafik Minat Buku Pop-up Disertai Tutorial Origami 

Lebih banyak orang tua yang tertarik membeli buku ini untuk 

mengajarkan anaknya mencintai membaca dan juga membangun 

interaksi antara orang tua dengan anak. Dapat dilihat dari hasil 

pertanyaan sebelumnya yang menyatakan bahwa karena kesibukan 

orang tua dan penggunaan gadget pada anak membuat terganggunya 

interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu anak juga masih banyak 

yang hanya meluangkan sedikit waktu untuk membaca. 

3.1.2.2. Kesimpulan Survey Terhadap Orang Tua 

Dapat dilihat bahwa orang tua banyak meluangkan waktu pada malam hari 

setelah melakukan berbagai aktivitas dengan waktu 2-4 jam saja. Berarti 

bahwa orang tua memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan 

anaknya, terutama dalam hal membaca buku. Orang tua dan anak banyak 
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menghabiskan waktu dengan menonton TV dan bermain gadget. Orang 

tua sebenarnya merasa terganggu dengan adanya gadget. Orang tua dan 

anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget 

dibandingkan dengan membaca. Anak-anak lebih menyukai membaca 

karena cerita dan gambarnya. Masih banyak anak yang belum mengenal 

origami, sedangkan yang sudah mengenalnya, menganggap origami 

menyenangkan karena banyak hal yang dapat dibuat. Respon orang tua   

sendiri positif dan berminat dengan buku jenis ini terutama untuk 

mengajarkan anak menyukai membaca dan untuk membangun interaksi 

antara orang tua dan anak. 

3.1.2.3. Hasil Survey Terhadap Anak Usia 4-9 tahun 

Penelitian dilakukan di Sekolah Minggu wilayah Lippo dan di Sunday 

School dengan cara membagikan kuesioner. Kuesioner berisi pemilihan 

jenis karakter, tipografi, warna, dan gambar yang paling disukai anak. 

Kuesioner juga berisi jenis pemilihan instruksi origami yang lebih 

dimengerti anak. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang telah dibagikan. 
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Gambar 3.15. Kuesioner Untuk Anak 

1. Tokoh mana yang lebih kamu sukai? (untuk mengetahui proporsi badan 

yang disukai anak) 

 

Gambar 3.16. Grafik Pemilihan Tokoh 
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Gambar 3.17. Grafik Hasil Pemilihan Tokoh 

Jenis karakter yang disukai adalah karakter B, dengan proporsi badan 

yang 1:1.5. Menurut teori Piaget, seharusnya seorang anak belum 

memahami bentukan abstrak. Hal ini berarti seorang anak belum 

memahami adanya bentuk yang berada di luar dari apa yang mereka 

lihat sehari-harinya, seperti proporsi badan yang tidak realis. Namun, 

perbedaan ini mungkin karena banyaknya film animasi atau game yang 

menggunakan proporsi badan B, sehingga banyak anak yang 

terpengaruh dan menyukai proporsi yang mirip dengan karakter yang 

ada di dalam film atau game yang mereka sukai. 

2. Jenis tulisan mana yang kamu sukai? (untuk mengetahui karakter 

typeface yang lebih disukai anak-anak) 

 

Gambar 3.18. Grafik Pemilihan Tipografi 
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Gambar 3.19. Grafik Hasil Pemilihan Tipografi 

Jenis tipografi yang disukai adalah C. Hal ini sesuai dengan teori yang 

ada yang mengatakan bahwa seorang anak akan lebih menyukai 

membaca apabila typeface yang digunakan memiliki x-height yang 

tinggi, bentuknya cenderung membulat, dan berbentuk mirip dengan 

tulisan mereka sendiri.  

3. Kombinasi warna mana yang lebih kamu sukai? (untuk mengetahui 

kombinasi warna yang disukai anak sehingga dapat disesuaikan dengan 

perancangan) 

 

Gambar 3.20. Grafik Pemilihan Warna 

 

Gambar 3.21. Grafik Hasil Pemilihan Warna 
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Jenis warna yang disukai adalah warna-warna yang vivid. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa seorang anak menyukai warna-

warna yang cerah dan paling tidak menyukai warna yang gelap. 

4. Gambar mana yang lebih kamu sukai? (untuk mengetahui karakter 

gambar dan pewarnaan yang disukai anak-anak) 

 

Gambar 3.22. Grafik Pemilihan Gaya Gambar 

 

Gambar 3.23. Grafik Hasil Pemilihan Gaya Gambar 

Gaya gambar yang disukai adalah gambar realis. Hal ini sesuai dengan 

teori Piaget yang mengatakan bahwa anak-anak dengan umur tersebut 

belum memahami konsep abstrak, sehingga mereka belum memahami 

adanya bentuk macan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka 

lihat sehari-harinya. Mereka lebih menyukai bentuk yang sesuai dangen 

apa yang mereka lihat, apa yang menjadi kenyataan. Jenis 

pewarnaannya juga halus dan tidak menggunakan outline. 
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5. Instruksi mana yang lebih kamu mengerti? (untuk mengetahui jenis 

instruksi yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak) 

 

Gambar 3.24. Grafik Pemilihan Jenis Instruksi 

 

Gambar 3.25. Grafik Hasil Pemilihan Jenis Instruksi 

Jenis instruksi origami yang paling dimengerti adalah instruksi origami 

yang menggunakan foto. Hal ini mungkin dikarenakan dalam satu 

langkah foto sudah dapat terlihat banyak informasi seperti adanya bekas 

lipatan dan banyak hal lainnya. 

3.1.2.4. Kesimpulan Survey Terhadap Anak Usia 4-9 tahun 

Pada dasarnya kebanyakan dari hasil kuesioner yang diperoleh sesuai 

dengan teori atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Anak-

anak lebih menyukai tokoh dengan proporsi badan 1:1.5, tipografi dengan 
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anatomi yang sederhana dan dengan bentuk cenderung membulat, warna 

yang cerah, dan gaya gambar yang cenderung realis. Mereka juga lebih 

mengerti instruksi origami yang berupa foto-foto. 

3.1.3. Analisis Data 

Melalui data yang sudah dipelajari, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

rumusan masalah mengenai perkembangan otak anak, dapat dicapai dengan 

memasukan permainan ke dalam buku, terutama melalui permainan origami yang 

memiliki banyak fungsi untuk perkembangan otak anak. Hal ini juga dapat 

membantu untuk membuat anak menyukai membaca, mengingat sifat dasar anak 

yang masih suka bermain.  

Penulis juga menarik kesimpulan bahwa anak-anak cenderung menyukai 

warna cerah, tipografi yang cenderung lebih membulat dan tidak kaku, dengan 

gambar yang realis, dan pewarnaan yang halus. Namun apabila dibandingkan 

dengann teori yang ada, ada beberapa hal yang berbeda. Seiring dengan 

perkembangan jaman, anak-anak semakin akrab dengan film animasi ataupun 

permainan digital yang ada. Hal ini membuat referensi visual yang biasa mereka 

lihat menjadi berbeda, sehingga berpengaruh dengan preferensi visualnya. 

Instruksi origami sendiri lebih dipahami oleh anak apabila instruksi tersebut 

berupa foto-foto. Kesukaan anak terhadap hal-hal tertentu ini dapat penulis 

jadikan pertimbangan dalam proses perancangan. 

Penulis juga menyadari bahwa buku pop-up di Indonesia masih susah untuk 

ditemui, kebanyakan buku pop-up yang ada juga merupakan buku impor. Buku-

Perancangan Buku..., Natasha Hakim, FSD UMN, 2015



50 

 

buku ini juga biasanya hanya dijual di toko buku tertentu saja. Buku origami 

sendiri di Indonesia sudah ada beberapa, namun model yang ditawarkan masih 

sangat sederhana.  

Penulis juga menemukan bahwa terdapat banyak faktor yang mengurangi 

interaksi antara orang tua dan anak, seperti kesibukan orang tua dan anak.  

Kesibukan membuat orang tua dan anak biasanya berinteraksi saat sore hingga 

malam hari saja. Kemungkinan besar yang terjadi adalah baik anak maupun orang 

tua sudah lelah dengan aktivitas yang sudah dilakukan sehingga pada akhirnya 

mereka hanya menghabiskan waktunya untuk menonton dan bermain gadget yang 

tidak memerlukan banyak tenaga dan praktis. Akan tetapi gadget dapat 

menghambat perkembangan anak dan  mengurangi interaksi antara orang tua 

dengan anak terutama karena sifat gadget sendiri yang adiktif.  

Dalam penelitian yang dilakukan juga dapat dilihat bahwa lebih banyak anak 

menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dibandingkan membaca. Padahal 

dengan membaca seorang anak dapat menambah pengetahuan dan juga 

meningkatkan interaksinya dengan orang tua. Membaca juga merupakan kegiatan 

sederhana, mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Sebenarnya 

reaksi orang tua akan buku ini positif, namun karena faktor di atas, buku belum 

menjadi salah satu bentuk sarana hiburan. 

Kegiatan lain yang dapat membantu adanya interaksi antara orang tua dan 

anak adalah dengan membuat kerajinan tangan. Namun hanya sedikit orang tua 

dan anak yang menghabiskan waktunya untuk membuat kerajinan tangan. Hal ini 
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mungkin disebabkan karena membuat kerajinan tangan terkadang merepotkan dan 

dapat menyebabkan area kerja menjadi berantakan. Padahal origami sendiri 

merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang tidak memerlukan banyak 

bahan dan tidak memerlukan gunting atau alat tajam lainnya. Bermain origami 

juga lebih mudah untuk dibereskan karena tidak ada sampah yang dihasilkan. 

Origami sendiri di Indonesia sudah mulai dilupakan.  Beberapa anak di Indonesia 

bahkan belum mengenal origami. Padahal origami sendiri besar manfaatnya, baik 

unuk perkembangan anak itu sendiri, mau pun untuk meningkatkan interaksi 

antara orang tua dan anak.   

3.1.4. Studi Existing 

Penulis melakukan studi terhadap 2 buku pop-up dan 1 buku origami. Buku pop-

up diteliti adalah buku yang berjudul “Little Red Riding Hood” dan “Guest How 

Much I Love You”. Penulis memilih kedua buku ini karena setting tempat dalam 

buku ini berada di hutan; selain itu buku ini juga memiliki target yang sama 

dengan penulis, yaitu anak-anak. Buku “Guest How Much I Love You” juga 

memberikan variasi pop-up dan interaksi yang beragam. 

 

 

 

 

 

Perancangan Buku..., Natasha Hakim, FSD UMN, 2015



52 

 

Tabel 3.2. Tabel Studi Existing Buku Pop-up 

 Elemen Little Red Riding Hood Guest How Much 

I Love You 

Foto    

 
Cover Judul dan 

Informasi 

Lainnya 

1. Judul dibuat dengan  

typeface dekoratif 

berwarna merah dengan 

efek shadow.  

2. Finishing menggunakan 

foil stamp.   

3. Terdapat adanya 

pemberitahuan bahwa buku 

tersebut merupakan buku 

pop-up. 

1. Judul dibuat dengan typeface 

freestyle script. 

2. Finishing pada judul 

menggunakan Spot Uv. 

3. Terdapat informasi yang 

mengatakan bahwa buku 

tersebut adalah buku pop-up.  

4. Nama penulis, ilustrator, dan 

paper engineering ditulis 

dengan typeface serif. 

Diletakkan dibagian bawah. 

 Ilustrasi 

Latar  

1. Terdapat tokoh utama di 

dalam cover, tokoh 

protagonis  menatap kearah 

pembaca dengan memakai 

baju dengan warna yang 

kontras dari background. 

Tokoh ini juga diberikan 

finishing foil stamping, hal 

ini mungkin di lakukan 

untuk menyatukan elemen-

elemen dalam cover.  

2. Tokoh antagonis menatap 

1. Terlihat kedua tokoh utama 

saling berhadapan dan 

berinteraksi menggambarkan 

kedekataanya. 

2. Setting latarnya berada di 

dalam hutan dan terlihat juga 

kedua pohon disampingnya 

tampak membingkai agar 

pembaca fokus dengan judul 

dan tokoh utamanya.  

3. Finishing UV spot juga 

digunakan terhadap kedua 
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kearah tokoh protagonis 

dan warnanya lebih 

menyatu dengan latar.  

3. Setting pada cover ini pun 

berada di hutan dan terlihat 

ada rumah neneknya. 

Melalui ilustrasinya, cover 

ini menceritakan secara 

keseluruhan ceritanya. 

tokohnya. 

 Ukuran 

dan 

Penjilidan 

1. Dijilid hardcover dengan 

ukuran panjang 26,3cm dan 

tinggi 26,6 cm. 

1. Dijilid hardcover dengan 

ukuran panjang dan tinggi 25,2 

cm. 

Book 

Spine 

Judul dan 

Logo 

Penerbit 

1. Judul dibuat lebih simpel 

dengan tidak menggunakan 

efek shadow atau pun blur. 

2. Logo penerbit terdapat di 

bagian bawah buku. 

1. Judul, nama penulis, dan nama 

paper engineer dituliskan 

dengan cara yang sama dengan 

penulisan pada cover. 

2. Logo penerbit diletakkan 

dibagian bawah buku. 

 Ilustrasi 

Latar 

1. Ilustrasi latar dalam 

punggungnya merupakan 

sambungan dari cover 

belakang. 

1. Punggung buku memiliki latar 

yang polos dan berwarna 

putih. Terdapat sedikit ilustrasi 

tokoh pada punggung buku. 

Back 

Cover 

Ilustrasi 

Latar 

1. Ilustrasi yang ada 

berbentuk membingkai dan 

menggunakan gaya yang 

lebih sederhana 

dibandingkan dengan 

cover. Ditujukan agar 

pembaca lebih fokus 

dengan tulisan yang ada. 

1. Ilustrasi yang ada pada 

halaman ini berbentuk 

membingkai dan bergambar 

pohon seperti pada cover.  

 

 Sinopsis 

dan 

Informasi 

1. Sinopsis dibuat 

menggunakan typeface 

yang sama dengan bodytext 

1. Sinopsis ditulis dengan 

typeface serif dan alignment 

center. 
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Lainnya dan judul. Menggunakan 

allignment center. 

2. Terdapat barcode dan CE 

Mark dibagian bawah 

kanan. CE mark sendiri 

berarti bahwa produk 

tersebut sudah memenuhi 

standar Eropa. 

3. Nama penulis dan ilustrator 

ditulis dibagian ini dengan 

typrface serif.   

4. Informasi buku ditulis kecil 

dibagian kiri bawah. 

2. Terdapat barcode, CE mark, 

dan logo penerbit. 

3. Informasi mengenai buku itu 

sendiri ditulis kecil pada 

bagian kiri bawah. 

Isi  Jumlah 

Halaman 

1. Berjumlah 6 halaman dan 

tidak memiliki daftar isi 

atau pun halaman 

pengantar lainnya. 

2. Tidak terlihat adanya 

penomoran halaman dalam 

buku ini. 

1. Berjumlah 7 halaman dan 

tidak memiliki daftar isi atau 

pun halaman pengantar 

lainnya. 

2. Tidak terlihat adanya 

penomoran halaman dalam 

buku ini. 

 Sistem 

Pop-up 

1. Pada buku ini, setiap 

halaman memiliki sistem 

pop-up yang sama. 

2. Sistem pop-upnya sendiri 

menggunakan sistem 

asymetric mountain. 

Terdapat 3 lapis dalam 

setiap pop-up dalam buku 

ini sehingga menimbulkan 

efek 3D yang nyata. 

1. Sistem pop-up bervariasi 

dalam setiap halamannya, 

seperti horizontal v, scenery 

flat, pivots, asymetric 

mountain, dan asymetric slit.  

2. Buku ini memiliki beberapa 

halaman yang di dalamnya 

terdapat halaman lagi, 

sehingga terlihat adanya aksi 

dalam halaman tersebut yang 

dilakukan oleh tokoh.  

3. Buku ini juga memiliki 

beberapa interaksi yang dapat 
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dilakukan oleh anak seperti 

menarik dan memutar. 

4. Terlihat adanya progres pop-

up dari halaman ke halaman. 

Halaman pertama, pop-up 

yang ada lebih sederhana, 

sedangkan halaman terakhir, 

pop-up terlihat lebih rumit. 

 Layout 1. Setiap spread memiliki 

layout yang sama dimana 

di sisi kanan terdapat 

gambar dan pop-up, 

sedangkan pada sisi kiri 

terdapat cerita ilustrasi 

yang membingkai. 

1. Setiap halaman memiliki 

layout yang berbeda dan 

menggunakan sistem grid. 

2. Buku ini juga memanfaatkan 

ruang kosong sehingga 

memberi kesan yang 

cenderung ringan. 

 Tipografi 1. Typeface yang digunakan 

cenderung dekoratif dan 

sama seperti judul. 

2. Menggunakan alignment 

center. 

1. Tulisan dalam cerita ini 

menggunakan typeface serif. 

2. Alignment yang digunakan 

beragam, menyesuaikan 

dengan layout. 

 Ilustrasi 1. Gaya ilustrasi dalam buku 

ini, baik tokoh maupun 

latarnya, cenderung realis 

dengan pewarnaan 

menggunakan cat air dan 

pensil warna.  

2. Warnanya cenderung 

ringan dan terang. 

1. Gaya gambar dari buku ini 

menggunakan gaya realis. 

2. Pewarnaan menggunakan cat 

air dan di garis dengan 

drawing pen atau spidol.  

3. Warna yang digunakan 

cenderung lembut dan di 

dominasi dengan warna hijau 

dan cokelat. 

 Cerita 1. Ceritanya merupakan 

sebuah cerita klasik dan 

terlihat menggunakan alur 

introduction, rising action, 

1. Ceritanya tidak mengikuti plot 

karena ceritanya cenderung 

lebih monoton dan sederhana.  
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conflict, climax, falling 

action, dan ending. 

Kese-

luru-

han 

Kelebihan 1. Ilustrasinya sangat detail 

dan membangun suasana. 

Hal ini dapat dilihat pada 

halaman dimana Serigala 

sedang ingin menerkam 

Little Red Riding Hood. 

Dapat terlihat suasana yang 

kacau dan berantakan, 

tetapi tetap detail. 

2. Pop-up dalam buku ini 

walaupun simpel, tetapi 

membantu menimbulkan 

efek 3D yang nyata. 

1. Pop-up yang ada 

menggunakan sistem yang 

sederhana, tetapi dapat 

menimbulkan efek bergerak. 

Tokoh dalam buku ini terlihat 

seperti benar-benar melakukan 

gerakan-gerakan yang 

disebutkan dalam cerita  

2. Ilustrasinya memberikan 

kesan yang sangat klasik dan 

indah. 

 Ke-

kurangan 

1. Typeface yang digunakan, 

terutama dalam body text. 

Typeface yang digunakan 

untuk anak-anak 

seharusnya menggunakan 

anatomi yang sederhana, 

sehingga anak-anak tidak 

kesulitan dalam membaca.  

2. Layout dan pop-up yang 

sama pada setiap 

halamannya, membuat 

pembaca merasa bosan. 

1. Warna yang kurang ceria, 

terutama karena targetnya 

adalah anak-anak, dimana 

mereka lebih menyukai warna 

yang cerah dan terang.  

2. Terlalu rumitnya sitem pop-

up, menyebabkan beberapa 

bagian mudah rapuh dan 

rusak. Hal ini juga mungkin 

disebabkan oleh jenis kertas 

yang digunakan. 

 

Buku origami yang diteliti adalah buku yang berjudul “Origami Kreatif” 

dan “Jago Lari dan Lompat yang Suka Sayuran". Penulis memilih kedua buku ini 

karena memiliki target yang sama, yaitu anak-anak. Kedua buku ini juga 

Perancangan Buku..., Natasha Hakim, FSD UMN, 2015



57 

 

memberikan penjelasan yang jelas. Model yang ditawarkan juga lebih bervariasi 

dibandingkan dengan buku origami lainnya. Selain itu dalam buku “Jago Lari dan 

Lompat yang Suka Sayuran" juga terdapat cerita berirama yang mengiringi anak 

selama pembuatan origami itu sendiri. 

Tabel 3.3. Tabel Studi Existing Buku Origami 

 Elemen Origami Kreatif Jago Lari dan Lompat yang 

Suka Sayuran 

Foto  

  
Cover Judul dan 

Informasi 

Lainnya 

1. Judul ditulis dengan 

menggunakan perpaduan 

antara slab serif dengan 

sans serif. 

2. Terdapat juga tanda BO 

yang menandakan bahwa 

perlu adanya bimbingan 

orang tua dalam membaca 

buku tersebut.  

3. Terdapat juga tanda yang 

menunjukan bahwa adanya 

kertas origami yang 

disediakan dan kemudahan 

origami yang diajarkan.  

4. Nama penulis ditulis 

dengan typeface sans serif. 

5. Penataan informasi dibuat 

1. Judul dibuat dengan typeface 

sans serif. 

2. Terdapat informasi yang 

mengatakan bahwa buku 

tersebut adalah buku origami, 

cerita berirama, dan 

pengetahuan umum.  

3. Terdapat logo penerbit dan 

seri buku tersebut. 

4. Nama penulis ditulis dengan 

typeface sans serif. 

5. Penataan informasi dibuat 

seimbang dari sisi kanan dan 

kirinya. 
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seimbang dari sisi kanan 

dan kirinya. 

 Ilustrasi 

Latar  

1. Terlihat ada beberapa foto 

origami yang dipadukan 

dengan ilustrasi sederhana.  

2. Warna yang digunakan 

sangat ceria dan berwana. 

 

1. Terlihat adanya tokoh origami 

yang diilustrasikan. 

2. Setting latarnya berada di 

sebuah tempat yang dipenuhi 

dengan pepohonan.  

3. Terdapat pattern pada latar 

dibelakang ilustrasinya.  

 Ukuran 

dan 

Penjilidan 

1. Dijilid softcover dengan 

ukuran panjang 21 cm dan 

tinggi 22 cm. 

1. Dijilid softcover dengan 

ukuran panjang dan tinggi 18 

cm. 

Book 

Spine 

Judul dan 

Logo 

Penerbit 

1. Hanya terdapat judul, 

penulis dan logo penerbit. 

Hal ini mungkin 

dikarenakan punggung 

buku memiliki lebar yang 

sempit, sehingga tidak 

dapat memuat terlalu 

banyak informasi 

(Tidak memiliki punggung 

buku) 

 Ilustrasi 

Latar 

1. Latarnya menggunakan 

latar yang sama dengan 

back cover. 

 

Back 

Cover 

Ilustrasi 

Latar 

1. Latarnya berwarna kuning 

dan terdapat foto-foto 

origami yang dipadukan 

dengan ilustrasi sederhana.  

2. Latar pada halaman ini 

berwarna merah polos dengan 

kotak berwarna putih sebagai 

background sinopsis. 

3. Terdapat tokoh origami yang 

diilustrasikan seperti cover.  

 Sinopsis 

dan 

Informasi 

Lainnya 

1. Sinopsis ditulis dengan 

typeface sans serif dan 

alignment justify center. 

2. Beberapa elemen yang ada 

1. Sinopsis ditulis dengan 

typeface sans serif dan 

alignment center. 

2. Terdapat barcode dan info 

Perancangan Buku..., Natasha Hakim, FSD UMN, 2015



59 

 

dalam back cover adalah 

barcode, tanda BO, 

sinopsis, dan juga judul.  

 

mengenai buku. 

3. Informasi mengenai penerbit 

juga ditulis kecil pada bagian 

kiri bawah. 

Isi  Halaman 

Judul 

1. Halaman judul berisi judul 

dan penerbit. 

2. Tidak ilustrasi berupa foto 

model origami. 

3. Lebih sederhana dari cover. 

1. Halaman judul berisi judul, 

nama penulis, seri, dan 

penerbit. 

2. Tidak terdapat ilustrasi. 

3. Lebih sederhana dari cover. 

 Halaman 

Informasi 

Buku 

1. Pada halaman informasi, 

dapat dilihat bahwa 

terdapat dua kolom, kolom 

pertama berisikan elemen 

dekoratif berupa foto 

origami, dan kolom kedua 

berisi  

2. Tulisan dengan typeface 

sans serif. 

1. Tulisan dengan typeface sans 

serif. 

2. Alignment rata ke kiri dan 

hanya terdapat 1 kolom. 

 Kata 

Sambutan 

dan Bim-

bingan 

Orang 

Tua   

1. Terdapat foto penulis dan 

elemen dekoratif berupa 

foto origami. 

2. Kata sambutan dibuat rata 

kiri dengan typeface sans 

serif. 

3. Terdapat kotak pesan untuk 

orang tua dibagian kanan. 

1. Petunjuk bagi orang tua ditulis 

dengan typeface sans serif.  

2. Tidak terdapat elemen 

dekoratif kecuali pada latar. 

3. Tulisan juga tidak dibagi 

dalam kolom. 

 Daftar Isi 1. Halaman daftar isi dibagi 

menjadi dua kolom, dan 

divariasi dengan foto-foto 

origami. 

Tidak terdapat daftar isi 

 Halaman 

Penge-

nalan 

1. Berisi penjelasan mengenai 

garis bantu, simbol dan 

arah, bahan, dan lipatan-

1. Hanya berisi lipatan dasar 

yang ada dalam pembuatan 

origami. 
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Simbol-

Simbol 

Origami 

lipatan dasar.  

2. Diawali dengan halaman 

judul yang berisikan judul 

bab dan juga foto-foto 

origami.  

3. Terdapat beberapa subbab 

yang ditulis menggunakan 

typeface sans serif 

berwarna putih dengan 

latar biru.  

4. Disominasi dengan aksen 

berwarna biru. Bab ini 

berisikan  

2. Menggunakan alignment 

center. 

 Halaman 

Tutorial 

Origami 

1. Diawali dengan halaman 

judul yang berisi judul 

origami itu sendri dan foto 

origami. Foto origaminya 

sendiri dipadukan dengan 

ilustrasi yang sesuai 

dengan hasil akhir origami. 

2. Bagian tutorial origami, 

penjelasan ilustrasi berupa 

foto disertai dengan 

simbol. Setiap tahapnya 

juga diberi penjelasan 

dibagian bawah foto. 

3. Tutorial dibagi menjadi 3 

kolom, agar foto tidak 

terlalu kecil sehingga 

masih mudah untuk 

dipahami oleh anak-anak. 

 

1. Terdapat halaman judul dari 

origami itu sendiri.  

2. Setiap spread terdapat cerita 

dan langkah origami. Cerita 

berada pada sisi kanan dan 

langkah=langkahnya berada di 

sisi kiri. 

3. Langkah origami disusun 

maksimal 3 langkah setiap 

halamannya dan dibagi 

menjadi 2 kolom apabila 

diperlukan. 

4. Memiliki template 

background yang sama.  

5. Foto langkah origami tidak 

terdapat simbol-simbol 

origami. 

 Tipografi 1. Typeface yang digunakan 1. Typeface yang digunakan 
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merupakan sans serif dan 

memiliki anatomi yang 

sederhana. 

2. Menggunakan alignment 

text left. 

merupakan sans serif dan 

memiliki anatomi yang 

sederhana. 

2. Menggunakan alignment text 

left. 

Kese-

luruhan 

Kelebihan 1. Terdapat pada pengolahan 

foto origami itu sendiri. 

Foto origami tersebut 

dipadukan dengan ilustrasi, 

sehingga menarik untuk 

dilihat dan membuat anak 

menjadi lebih bersemangat 

untuk mengerjakan origami 

itu sendiri.  

2. Penjelasan dan ilustrasi 

foto yang diberikan sudah 

sangat jelas sehingga 

memudahkan anak dalam 

mengikuti tutorial itu 

sendiri. 

1. Terdapat cerita dalam buku 

tersebut sehingga membuat 

tutorial lebih menarik. Selama 

pembuatan juga anak-anak 

diminta untuk menebak 

origami apa yang sedang 

dibuat. 

 

 Ke-

kurangan 

1. Kekurangan buku ini 

terdapat pada pengaturan 

tata letaknya yang terlalu 

padat. Hal ini membuat 

anak-anak menjadi malas 

untuk membaca dan lebih 

cepat jenuh. 

1. Layout terlihat berantakan, 

karena seperti tidak ada 

panduan grid. 

2. Foto langkah origami tidak 

disertai dengan simbol, 

sehingga menjadi lebih sulit 

untuk dimengerti 
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