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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Penulis akan merancang buku edukatif mengenai kecerdasan spasial pada anak-

anak usia pre-school dan instruksi permainan yang dapat orang tua lakukan bersama 

anak. Untuk itu, penulis melakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, studi eksisting, dan kuesioner. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan dua orang psikolog anak selaku narasumber 

yaitu Adib Setiawan, M.Psi. dan Adelia, S.Psi. di Jakarta pada tanggal  18 Oktober 

2016 dan 3 Maret 2017. Wawancara meliputi pentingnya kecerdasan spasial bagi 

usia dini dan kemampuan anak di Indonesia secara umum. 

1. Mengenai Pentingnya Kecerdasan Spasial 

Kecerdasan spasial amatlah penting, karena kemampuan ini tidak hanya 

digunakan dalam berbagai bidang ilmu namun juga kehidupan sehari-hari. 

Misalnya membaca peta, menemukan arah, dan menentukan besar kecilnya 

wadah yang akan digunakan ketika mengepak barang. 

2. Dampak Kemampuan Spasial yang Kurang Terhadap Anak 

Anak-anak yang kemampuan spasialnya kurang cenderung ceroboh karena 

mereka tidak bisa menentukan atau memperkirakan arah dengan tepat. Ketika 

berjalan mereka bisa menabrak barang di sekitarnya atau teman-temannya. Hal 

ini dapat mencederai anak-anak terutama karena mereka dalam usia bermain 
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yang aktif. Ketika mereka bermain kejar-mengejar dengan kawan-kawannya 

atau berlari di koridor, mereka bisa saja menabrak dinding atau locker. 

3. Implementasi Kemampuan Spasial Masa Kini 

Kecerdasan spasial di masa kini cenderung kurang diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini terutama lebih sering terjadi pada anak-anak yang berasal 

dari kalangan menengah ke atas karena mereka cenderung difasilitasi dengan 

baik. Salah satu contoh sederhananya adalah ketika anak pulang sekolah, mereka 

diantar oleh babysitter atau supir. Bahkan walaupun jarak rumah mereka sangat 

dekat, mereka tidak dibiarkan lepas dari pengawasan. Salah satu latihan spasial 

yang baik adalah jika murid dibiarkan berjalan dari dalam kelas ke pintu 

gerbang. Namun, pengawas atau wali murid umumnya menunggu di depan pintu 

atau bahkan di depan kelas. 

4. Peran Keluarga dalam Mengembangkan Kecerdasan Spasial Anak 

Kecerdasan spasial anak dapat dikembangkan melalui metode bermain. 

Permainan seperti maze atau lego merupakan salah satu game efektif yang dapat 

mengembangkan keampuan spasial anak. 

Selain melalui permainan, kecerdasan spasial anak juga dapat dilatih dengan 

berbagai kegiatan sederhana seperti meminta anak menemukan kamar tidurnya 

sendiri, akan tetapi tidak banyak orang tua yang mengetahui hal ini. 

5. Pengaruh Kecerdasan Spasial dalam Bidang Ilmu seperti Matematika 

Kecerdasan spasial berperan penting dalam matematika terutama geometri atau 

bangun ruang. Kesulitan anak umumnya adalah membayangkan dan 

menggambarkan bentuk bangun ruang tersebut. 
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6. Bisakah kecerdasan spasial dikembangkan 

Sama seperti kemampuan lainnya, kemampuan spasial dapat dikembangkan 

seumur hidup dengan cara berlatih terus menerus. 

7. Usia Terbaik untuk Mengembangkan Kemampuan Spasial 

Kecerdasan spasial sebaiknya dikembangkan sedini mungkin. Usia dua hingga 

lima tahun menjadi usia yang tepat untuk mulai membangun kemampuan 

berpikir spasial. Kemampuan ini berguna bagi seorang anak untuk mengetahui 

dan menyadari lokasinya sendiri atau apa yang harus dilakukan bila dia tersesat. 

8. Mengenai Fokus Kecerdasan Spasial 

Berbeda dengan kemampuan lainnya, kecerdasan spasial cenderung tidak statis 

dan terdiri atas banyak kemampuan-kemampuan lainnya. Pada dasarnya 

kecerdasan spasial berfokus pada visualisasi dalam pikiran. Kemampuan untuk 

membayangkan dan menggambarkan secara mental banyak diterapkan dalam 

bidang lain yang lebih meluas. Namun secara garis besar, fokus kecerdasan 

spasial seseorang terletak pada kekuatan imajinasi. 

9. Mengenai konten buku 

Selain permainan, buku lebih baik juga berisi pengertian dasar dan pentingnya 

kecerdasan spasial itu sendiri, karena tidak semua orang sadar mengenai 

kemampuan ini. Perlunya diberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman 

orang tua akan kemampuan spasial agar mereka dapat memutuskan tepat atau 

tidaknya dan mengkreasikan sendiri berbagai kegiatan bersama anak-anak. 

Penggunaan ilustrasi selain lebih menarik juga berfungsi untuk memperjelas 

instruksi dan memberikan penggambaran target yang jelas bagi orang tua. 

Perancangan Visual Buku..., Puspita Anindya Putri, FSD UMN, 2017



 
 

29 

 

3.1.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi di TK Pahoa pada jam-jam sepulang sekolah pada 

tanggal 8 Oktober 2016 dan 10 Oktober 2016. Penulis menemukan bahwa sebagian 

besar dari anak-anak tersebut, terutama yang menghadiri kelas siang diantar dan 

dijemput oleh babysitter, pembantu rumah tangga atau antar jemput pribadi yang 

menunggu di pintu depan. Beberapa dari mereka menunggu di ruang tunggu di 

dalam sekolah dan di dekat kelas supaya anak-anak dapat lebih mudah menemukan 

mereka. Penulis menemukan bahwa sebagian besar orang tua bekerja atau memiliki 

kegiatan lainnya sehingga mengantar dan menjemput anak diserahkan pada 

babysitter atau supir.  

3.1.3. Kuesioner 

Kuesioner pertama dilakukan pada target primer, yaitu 52 orang tua yang memiliki 

anak berusia 2 hingga 5 tahun yang merupakan murid-murid TK di sekolah-sekolah 

swasta wilayah Tangerang. Kuesioner pertama terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

seputar ilustrasi, penggunaan typeface dan warna yang digunakan untuk mencari 

preferensi visual dalam perancangan desain buku kecerdasan spasial anak. 
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3.1.3.1. Survei untuk Target Primer 

Pertanyaan 1: 

 

Gambar 3.1. Pertanyaan 1 

 (dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.2. Diagram 1 

(dokumentasi pribadi) 

 25 orang dewasa dari 52 responden lebih memilih karakter manusia. 

21 orang memilih karakter hewan dan sisanya memilih karakter fantasi. 

Berdasarkan hasil survei, penulis menyimpulkan bahwa orang dewasa lebih 

menyenangi karakter manusia karena lebih relatable dari sudut pandang 

mereka. Karakter fantasi paling sedikit diminati karena terlihat kurang 

serius dan lebih identik dengan anak-anak. 
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Pertanyaan 2: 

 

Gambar 3.3.  Pertanyaan 2 

 (dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.4. Diagram 2 

(dokumentasi pribadi) 
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 Sebanyak 23 orang dari 52 responden memilih ilustrasi nomor 3. 

Menurut beberapa responden, mereka memilih pilihan ketiga karena 

gambarnya terlihat rapi dan tegas dibandingkan kedua pilihan lainnya. 

Penulis menyimpulkan bahwa responden lebih menyukai ilustrasi vektor 

dibandingkan gaya pewarnaan dengan cat air. 

Pertanyaan 3: 

 

Gambar 3.5. Pertanyaan 3 

 (dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.6. Diagram 3 

(dokumentasi pribadi) 

  

 Dalam pemilihan typeface, pilihan yang paling banyak dipilih 

adalah pilihan nomor 3 yaitu typeface berjenis sans serif sebanyak 24 kali. 

Responden mengutarakan bahwa typeface tanpa serif memiliki kesan yang 

lebih jelas. Penulis menyimpulkan bahwa mengingat kebanyakan responden 

yang melakukan survei adalah young parents dengan anak-anak yang masih 

berusia balita, mereka lebih memilih tampilan yang lebih bersih dan 

modern. 
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Pertanyaan 4: 

 

Gambar 3.7. Pertanyaan 4 

 (dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3.8. Diagram 4 

(dokumentasi pribadi) 
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 Untuk pertanyaan mengenai warna, responden lebih memilih pilihan 

kedua yang warnanya lebih pekat. Kebanyakan orang dewasa memilih 

warna tersebut karena lebih nyaman dilihat mata. 

3.1.3.2. Survei Kedua untuk Target Sekunder 

 Survei kedua dilakukan pada 68 target sekunder, yaitu 34 murid TK 

dan 34 murid SD kelas satu dan kelas dua sebagai bahan perbandingan. 

Survei bertujuan untuk menilai kemampuan spasial anak-anak di jenjang 

usia dua hingga lima tahun serta menentukan usia yang tepat untuk memulai 

pendidikan kecerdasan spasial. 

a. Pertanyaan 1: 

 

Gambar 3.9. Pertanyaan 1 Target Sekunder 

 (dokumentasi pribadi) 

Pertanyaan pertama bertujuan menganalisa pemahaman anak mengenai 

posisi obyek. Dibandingkan dengan siswa SD yang menjawab pertanyaan 
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secara spesifik "di atas meja", murid Taman Kanak-kanak cenderung 

menjawab pertanyaan secara ambigu atau tidak menyebut lokasi benda 

secara spesifik. 

 

Gambar 3.10. Diagram 1 Target Sekunder 

(dokumentasi pribadi) 

Murid TK: 

8 anak menjawab dengan benar "di atas meja" 

9 anak kurang memahami maksud pertanyaan 

17 anak menjawab "di meja" atau "meja" saja 

b. Pertanyaan 2: 

Pertanyaan ini berupa maze yang didapat dari buku Spatial Reasoning 

halaman 13 oleh Kumon. Puzzle ini bertujuan menganalisis pengertian anak 

akan bentuk dan warna obyek, navigasi, pemecahan masalah, dan 

kemampuan mereka dalam mengikuti instruksi. Anak diminta untuk 

Responden	34	anak	TK

benar tidak	paham 3rd	Qtr
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menggambar garis dari siput bertanda panah hingga ke siput di bawah 

gambar. 

 

Gambar 3.11. Pertanyaan 2 Target Sekunder 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis menemukan bahwa anak usia balita lebih kesulitan dan 

membutuhkan panduan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan mereka untuk 

memecahkan maze adalah 24 detik. Sebagai perbandingan, murid SD kelas 

satu dan dua menyelesaikan pertanyaan dalam rata-rata waktu 14 detik. 

Berdasarkan survei tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sejak usia dini 

lebih baik sudah mulai dilatih kecerdasan spasialnya untuk persiapan diri 

dalam jenjang pendidikan berikutnya.. 
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3.2. Studi Existing 

Penulis melakukan perbandingan desain dan konten dengan buku-buku sejenis yang 

sudah beredar di toko buku. Penulis melakukan pengamatan pada 4 buku yaitu 1 

buku bertemakan kemampuan spasial, satu buku panduan melatih anak buang air 

kecil dan 2 buku bertemakan parenting cara mengasuh anak. 

3.2.1. Kumon Thinking Skill Workbook: Spatial Reasoning 

 

Gambar 3.12. Kumon Spatial Reasoning 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis: Kumon 

Penerbit: Kumon 

Dimensi: 21cm x 29.5cm 

Jumlah halaman: 80 
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Buku ini merupakan satu-satunya buku yang khusus membahas kemampuan spasial 

di pasaran saat ini. Buku Spatial Reasoning berisi 80 halaman worksheets/ latihan 

mandiri untuk anak-anak,  merupakan salah satu buku dari seri thinking skills yang 

diterbitkan oleh Kumon. Buku Spatial Reasoning ini berisi berbagai latihan seperti 

tracing, mewarnai, puzzle, membayangkan bentuk akhir dari bentuk-bentuk yang 

sudah ada dan berbagai pertanyaan lainnya untuk mengembangkan kecerdasan 

spasial. Berat buku cukup ringan dengan bahan soft cover. Kertas yang digunakan 

tebal sehingga tidak mudah robek dan lecek walaupun digunakan oleh anak-anak. 

Buku berdimensi 21cm x 29.5cm dan cukup besar sehingga kurang  praktis untuk 

dibawa. 

 Pada halaman di balik sampul depan berisi keterangan singkat mengenai 

buku dan cara penggunaan untuk orang tua. Karena buku ini tidak diterbitkan secara 

resmi di Indonesia, bahasa dalam buku menggunakan bahasa inggris seluruhnya. 

Setiap halaman berikutnya berisi worksheet. Setiap lembar memiliki judul tugas 

yang dilakukan, petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, dan 

kolom untuk menuliskan nama dan tanggal. Lembar belakang terdiri dari kunci 

jawaban untuk semua soal dan sebuah sertifikat achievement untuk anak. Tingkat 

kesulitan buku sangat cocok untuk anak-anak usia pre-school. 
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Gambar 3.13. Contoh Halaman Kumon Spatial Reasoning 

(dokumentasi pribadi) 

 

Ilustrasi yang digunakan dalam buku memiliki karakteristik yang cocok dan disukai 

anak-anak, dengan penggunaan warna-warna yang cerah dan tajam. Sebagian besar 

worksheet memiliki karakter atau ilustrasi, kecuali beberapa halaman tentang 

copying shapes. Tidak ada karakter khusus atau jalan cerita dalam buku ini. 

Kelebihan buku ini adalah, karena diterbitkan oleh lembaga pendidikan Kumon, 

konten buku dapat dipercaya dan memiliki reputasi positif. Konten buku padat 

dengan tingkat kesulitan yang bertambah seiring waktu. 

 Kekurangan buku ini adalah availibility. Karena buku ini tidak diterbitkan 

secara resmi di Indonesia, penulis tidak menemukan buku ini dijual di toko buku 

populer seperti Gramedia dan harus memesan buku ini di toko online. 
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3.2.2. Usborne Parents' Guides Series: A Guide to Potty Training 

 

Gambar 3.14. A Guide to Potty Training 

 

Penulis: Caroline Young, Sheila McNicholas 

Penerbit: Usborne 

Dimensi: 19.05x25.9cm 

Jumlah halaman: 64 

 

A Guide to Potty Training merupakan salah satu seri buku panduan bagi orang tua 

untuk melatih anak-anaknya mebiasakan diri membuang air kecil yang diterbitkan 

oleh Usborne. Buku tersebut dikarang oleh Caroline Young dan didesain oleh 

Shelagh McNicholas. Dimensi buku adalah 19.05cm x 25.9cm dan terdiri dari 64 

halaman. Buku ini tersedia dalam versi cetak dan digital. 

Buku diawali dengan daftar isi setelah cover depan. Informasi yang dimuat oleh 

buku di antaranya terdiri dari persiapan bagi orang tua, usia dan langkah, 

Perancangan Visual Buku..., Puspita Anindya Putri, FSD UMN, 2017



 
 

43 

permasalahan umum, serta berbagai informasi tambahan yang dapat diakses di luar 

buku. Konten buku dijelaskan dengan gaya deskriptif dengan bantuan ilustrasi 

sebagai Di setiap halaman buku terdapat catatan penting dan tips berguna di bagian 

samping. Penggunaan bahasa dalam buku cukup sederhana, terarah langsung ke inti 

permasalahan, dan mudah dimengerti.   

 

Gambar 3.15. Contoh Halaman A Guide to Potty Training 

(dokumentasi pribadi) 

Warna-warna yang digunakan dalam buku adalah warna-warna pastel yang lembut. 

Walaupun buku ini dimaksudkan utuk orang tua, buku menggunakan ilustrasi yang 

memberikan karakteristik anak-anak dengan gaya coretan sketsa. Kelebihan buku 

ini adalah kepraktisannya karena tersedia dalam versi digital dengan harga yang 

lebih murah. 
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3.2.3. Anti Panik Mengasuh bayi 0-3 Tahun 

 

Gambar 3.16. Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 Tahun 

(dokumentasi pribadi) 

Penulis: TigaGenerasi 

Penerbit: WahyuMedia 

Dimensi: 19x20cm 

Jumlah halaman: 392 

Anti Panik Mengasuh Bayi merupakan buku panduan mengasuh anak bagi orang 

tua yang ditulis olh TigaGenerasi. Buku ini berisi berbagai macam tips mengasuh 

anak dengan ilustrasi setebal 392 halaman. Buku berukuran 19 cm x 20 cm. Isi buku 

disajikan dengan menarik, dengan informasi yang sangat lengkap dan setiap 

halaman memiliki ilustrasi berwarna. Tips-tips penting dicetak dengan huruf besar 

per-halaman agar mudah diingat. Karena berjumlah ratusan halaman, buku ini tidak 

praktis untuk dibawa bepergian karena cukup berat. 
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Gambar 3.17. Contoh Halaman Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 Tahun 

(dokumentasi pribadi) 

 

3.2.4. Mommyclopedia: Panduan lengkap Merawat Bayi 0-1 Tahun 

 

Gambar 3.18. Panduan Lengkap Merawat Bayi 0-1 Tahun 
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Penulis: Dr. Meta Hanindita, Sp.A. 

Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama 

Dimensi: 15x23cm 

Jumlah halaman: 123 

 

 

Gambar 3.19. Contoh Halaman Panduan Lengkap Merawat Bayi 0-1 Tahun 

(dokumentasi pribadi) 

 

Panduan Lengkap Merawat Bayi 0-1 Tahun merupakan buku tentang cara 

mengasuh bayi untuk Ibu yang baru pertama kali melahirkan dan memiliki anak. 

Buku berukuran cukup kecil dengan lebar 15 cm dan tinggi 23 cm sehingga cukup 

mudah untuk dimasukkan ke dalam tas. Isi buku meliputi berbagai fakta kelahiran, 

pertolongan pertama, tips dan panduan untuk berbagai keperluan bayi. Mirip 

dengan Anti Panik Mengasuh Bayi, buku disajikan full color dan penuh ilustrasi 

baik sebagai dekorasi maupun gambar petunjuk. 
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3.3. Analisis SWOT 

3.3.1. Strength 

Konten buku disajikan dengan ilustrasi supaya instruksi yang ada lebih jelas dan 

menarik. Dimensi buku berukuran cukup kecil sehingga mudah dibawa ke mana-

mana atau dimasukkan ke dalam tas tangan. Perbedaan buku penulis dengan buku 

sejenis yang beredar di pasaran adalah Buku Learning by Visual Spatial Skill 

yang dikerjakan oleh penulis adalah; buku penulis berisi pemahaman dan 

pengembangan kemampuan spasial untuk orang tua kepada anak pra-sekolah, 

buku juga berisi instruksi permainan praktis dan menyenangkan yang harus 

dilakukan bersama orang tua dan anak sehingga lebih banyak interaksi langsung 

yang diharapkan dapat membangun keintiman keluarga. 

 

3.3.2. Weakness 

Kurang tepat bagi orang tua yang tidak banyak bertemu anak karena padatnya 

aktivitas. 

 

3.3.3. Opportunities 

Masih sangat terbatasnya buku-buku mengenai kecerdasan spasial, terutama yang 

ditujukan khusus untuk anak usia pra-sekolah. Satu-satunya buku yang penulis 

temukan beredar di pasaran, Spatial Reasoning dari Kumon hanya bisa didapat 

secara online dan lembaga pendidikan Kumon karena buku ini tidak diterbitkan 

secara resmi di Indonesia. Harga buku tersebut juga relatif mahal. 
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3.3.4. Threats 

Masih banyak orang yang kurang mengindahkan kemampuan spasial dan lebih 

mengutamakan kecerdasan logika dan bahasa. 
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