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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Pendekatan penelitian yang menunjang pembuatan karya tugas akhir ini adalah 

melalui metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memaparkan suatu situasi atau peristiwa 

(Rakhmat, 2009:24), sementara metode kualitatif adalah metode yang mengolah 

hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik non-statistik. Pada penelitian jenis 

ini, sang peneliti bertindak sebagai pengamat (Rakhmat, 2009:25). Penelitian 

kualitatif dilakukan penulis dengan mencari referensi dari beberapa buku, 

wawancara, serta melalui studi kepustakaan. 

Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data statistik, data-

datanya diangkakan, misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan 

atau pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, kurang 

setuju, tidak setuju. Dan datanya dibagi menjadi dua yaitu nominal dan kontinum. 

(Sugiyono, 1999:13). Metode kuantitatif adalah metode yang mengolah data hasil 

penelitian yang dilakukan dengan teknik statistik. (Rakhmat, 2009:25). Penelitian 

dilakukan penulis dengan mengumpulkan data kuisioner sebagai data tambahan 

untuk pemilihan dan pembuatan karakter serta warna pada buku ilustrasi. 

1.1.1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan secara 

langsung (lewat tatap muka) hal-hal tertentu kepada narasumber (Bimo Walgito, 
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1987). Penulis mendapatkan data secara langsung dari narasumber lewat proses 

wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah beberapa 

dokter gigi, beberapa psikolog anak, dan seorang narasumber yang berprofesi 

sebagai kepala sekolah sekaligus guru Taman Kanak-Kanak. Hasil wawancara 

tersebut kemudian dibuat rangkumannya sehingga wawancara tersimpan dalam 

bentuk tulisan. Rangkuman inilah yang kemudian dibaca berulang kali untuk 

memastikan bahwa penulis memahami betul isi atau hasil dari wawancara dengan 

yang bersangkutan . 

Tujuan dilaksanakannya wawancara dengan dokter gigi di dalam 

penelitian ini adalah untuk mengumpulkan beragam data dan informasi yang 

menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan gigi susu anak. Penulis telah 

melakukan wawancara dengan tiga dokter gigi, yaitu : 

a. Drg. Kristiani D.H. 

b. Drg. Mesakh Alvin 

c. Drg. Nirmala Sari 

Selain itu tujuan dilakukannya wawancara dengan psikologi anak dan guru 

Taman Kanak-Kanak adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan 

materi edukasi merawat gigi yang cocok untuk anak usia empat hingga enam 

tahun. Buku ilustrasi yang akan disesuaikan dengan karakteristik, perkembangan, 

dan kemampuan anak empat hingga enam tahun. Psikolog yang telah penulis 

wawancarai yaitu Inri Kurnia Almesa, M.Psi., Psi dan Margaretha Maria Yosiarti, 

M.Pd., sedangkan Kepala Sekolah sekaligus guru TK yang penulis wawancarai 
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yaitu Happy Pardede. SPi. Data hasil wawancara dibaca berulang kali untuk 

memastikan bahwa penulis memahami betul isi atau hasil dari wawancara. 

 

Gambar 3. 1 Penulis saat mewawancarai Drg. Mesakh Alvin. 

 

Gambar 3. 1 Penulis saat mewawancarai Drg. Nirmala Sari. 

	  

1.1.2. Literatur 

Pada bagian literatur ini penulis melihat dan membeli beberapa buku untuk anak 

usia empat hingga enam tahun di toko buku serta mencari informasi di beberapa 

perpustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai pembuatan ilustrasi 

gambar, desain untuk anak, dan warna yang sesuai untuk anak. 
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1.1.3. Kuesioner 

Kuesioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari respoden tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau yang ia ketahui 

(W.S.Winkel, 1987). Tujuan diadakannya kuisioner di dalam penelitian ini adalah 

untuk memperkuat dugan awal penulis mengenai karakter, warna, bentuk, jenis 

tulisan yang sesuai dengan anak-anak usia empat hingga enam tahun. Penulis 

memberikan kuesioner berupa gambar apa yang disukai anak-anak. 

 

Gambar 3. 1 Situasi saat kuesioner dibagikan. 
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Gambar 3. 1 Seorang anak sedang mengisi kuesioner. 

 

Gambar 3. 1 Dua orang anak sedang mengisi kuesioner. 

	  

1.1.4. Observasi 

Menurut Prof. Heru (2006), observasi salam konteks penelitian ilmiah  adalah 

studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada 

suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau 

dua kelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Marietta Krisnaya, FSD UMN, 2013



	  
	  

42	  

syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian pengamatan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Penulis sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari Penulis 

melakukan observasi di suatu perkumpulan sekolah minggu di bogor, yang berisi 

tiga puluh anak usia mpat hingga enam tahun. Penulis melakukan observasi 

dengan cara mengamati secara langsung tingkah laku anak-anak selama kelas 

sekolah minggu berlangsung (kira-kira satu jam). 

 

Gambar 3. 1 Anak-anak sangat serius saat sesi doa. 

	  

1.2. Hasil Penelitian 

1.2.1. Hasil Wawancara 

1.2.1.1. Wawancara dengan Dokter Gigi 

1.2.1.1.1. Drg. Kristiani D.H. 

Drg. Kristiani D.H. menyatakan bahwa gigi susu rentan terhadap kerusakan gigi 

karena lapisan emailnya belum sekuat gigi tetap. Kerusakan dan penyakit pada 

gigi susu juga dapat dengan mudah berpindah ke gigi tetap. Sebagian gigi susu 

masih bertahan sampai usia sepuluh hingga dua belas tahun sehingga banyak 

kesempatan untuk menularkan pembusukan ke tetangga baru mereka yang tetap. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Marietta Krisnaya, FSD UMN, 2013



	  
	  

43	  

Jika pembusukan menyebar ke akar, infeksi pada akar gigi susu dapat menyusup 

ke akar gigi tetap. Oleh karena itu, penting sekali memperhatikan kesehatan gigi 

susu. 

1.2.1.1.2. Drg. Mesakh Alvin 

Drg. Mesakh Alvin menyatakan bahwa masalah yang sering dialami anak adalah 

penyakit Nursing Bottle Caries. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena 

seringnya dot botol susu yang ditaruh di gigi susu selagi anak tidur. Saat tidur, 

ludah sedikit, sedangkan gigi terendam air susu. Hal ini menyebabkan gigi 

menjadi bolong. Kebanyakan anak di usia dini giginya sudah rusak karena 

minimnya peran orang tua terhadap kesehatan gigi anak mereka. 

1.2.1.1.3. Drg. Nirmala Sari 

Drg. Nirmala Sari menyatakan bahwa masih banyak orang beranggapan bahwa 

keberadaaan gigi susu tidaklah penting dikarenakan gigi-gigi tersebut akan 

tanggal dengan sendirinya. Padahal gigi susu sangat berperan dalam 

pembentukkan dan perkembangan rahang, mencerna makanan, membentuk otot-

otot wajah dan memandu pertumbuhan gigi tetap. Jika gigi susu hilang  terlalu 

awal karena rusak bisa mengakibatkan pertumbuhan gigi tetap yang posisinya 

salah, tumbuh miring atau bahkan terhalang gigi lain.  

Permasalahan gigi anak muncul biasanya karena terlalu sering makan 

permen dan tidak segera menggosok gigi. Selain itu karena kurangnya 

pengetahuan dan perhatian orang tua dan pengasuh. 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Marietta Krisnaya, FSD UMN, 2013



	  
	  

44	  

1.2.1.2. Wawancara dengan Psikolog Anak dan Kepala Sekolah sekaligus Guru 

TK 

1.2.1.2.1. Inri Kurnia Almesa, M.Psi., Psi. 

Menurut Inri Kurnia Almesa, M.Psi., Psi., anak usia empat hingga enam tahun 

sudah bisa menangkap informasi dari lingkungan di sekitarnya karena daya 

ingatannya sangat kuat. Informasi yang ia dapat di usia ini dapat terekam terus 

hingga ia dewasa. Namun cara penyampaian informasi harus dilakukan secara 

berulang-ulang pada anak. Anak seusia itu juga menyukai warna-warna terang 

karena akan menarik perhatian si anak. 

Anak empat hingga enam tahun sudah dapat membaca kata-kata, namun 

tidak bisa membaca kalimat yang terlalu panjang. Mereka akan kewalahan 

membaca. Mereka terlalu sibuk untuk mengucapkan kata-kata sehingga tidak bisa 

mencerna makna dari kata-kata tersebut. Mereka juga hanya bisa menyimak 

antara lima samapi sepuluh menit saja. Setelah itu mereka akan bosan dan 

melakukan hal lainnya, jadi hendaknya anak diajak untuk melakukan aktivitas 

yang bisa membuatnya aktif, agar ia merasa ikut terlibat dan tidak bosan. 

Untuk soal pemilihan karakter ilustrasi, anak-anak  menyukai gambar-

gambar yang lucu, umumnya memiliki outline yang tegas dan tebal serta jelas. 

Anak-anak tidak begitu menyukai tokoh yang terlalu kaku. 

1.2.1.2.2. Margaretha Maria Yosiarti, M.Pd. 

Margaretha Maria Yosiarti, M.Pd.  mengatakan bahwa anak memiliki tingkat 

kematangan tersendiri. Salah satunya adalah gejala rasa ingin tahu. Mereka sering 

dikenalkan mengenai pengenalan huruf (empat hingga enam tahun) TK hingga SD 
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kelas 1. Buku Ilustrasi anak usia empat hingga enam tahun biasanya banyak 

gambar dan sedikit kata. 

1.2.1.2.2.1. Happy Pardede, SPi. 

Anak usia empat tahun lebih susah menangkap. Anak usia lima tahun mulai bisa 

menangkap dan menyerap. Kalau anak disodorkan gambar yang jelas, mereka 

lebih cepat menangkap. Agar daya serap anak lebih menerima pesan yang mau 

disampaikan, maka cara penyampaian harus benar. Pemberi pesan juga hendaknya 

mengulang-ulang informasi agar anak lebih ingat. Berikut menurut pernyataan 

Happy Pardede. SPi. 

1.2.2. Hasil Kuesioner 

Penulis membuat angket kuisioner yang diisi oleh anak-anak usia empat hingga 

enam tahun. Penelitian ini dilakukan agar penulis mengetahui karakteristik dan 

kesukaan anak yang nantinya akan berpengaruh pada perancangan buku ilustrasi 

yang akan dibuat. Perancangan buku ilustrasi tentunya menyesuaikan dengan 

kesukaan anak yang salah satunya didapat dari penelitian penyebaran angket 

kuisioner.  

Objek penelitian yang penulis pilih sebagai responden penelitian adalah 

anak- anak usia empat hingga enam tahun TK Amal Kasih Happy Holly Kids 

Bogor. Penulis memberikan angket kepada Anak TK A (usia empat hingga lima 

tahun) sebanyak tiga puluh enam anak dan anak TK B (usia lima hingga enam 

tahun) sebanyak tiga puluh dua anak. 
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1.2.2.1. Karakter atau Tokoh 

 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram lingkaran tokoh kesukaan TK A. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram lingkaran tokoh kesukaan TK B. 

Pada kedua gambar di atas, tampak anak-anak usia empat hingga enam tahun 

menyukai karakter manusia. Karakter manusia dalam diagram lingkaran yang diisi 

oleh anak usia empat hingga lima tahun (TK A) sebanyak 37,5% dan usia lima 

hingga enam tahun (TK B) mencapai 50%. 
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1.2.2.2. Bentuk 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran bentuk kesukaan anak TK A. 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran bentuk kesukaan anak TK B. 

Kedua diagram di atas memiliki kesukaan bentuk yang berbeda. Anak usia empat 

hingga lima tahun paling banyak menyukai bentuk segitiga (39%), sedangkan 

anak usia lima hingga enam tahun paling banyak menyukai bentuk lingkaran 

(46,9%). 
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1.2.2.3. Warna 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran warna kesukaan anak TK A. 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran warna kesukaan anak TK B. 

Kedua diagram di atas memiliki kesukaan warna yang sama, yaitu warna terang, 

seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Anak-anak yang menyukai warna terang 

sebesar 72% pada TK A dan 47% pada TK B. 
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1.2.2.4. Jenis Tulisan 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran jenis tulisan kesukaan anak TK A. 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran jenis tulisan kesukaan anak TK B. 

Kedua diagram di atas memiliki kesukaan jenis tulisan yang berbeda. Anak usia 

empat hingga lima tahun paling banyak menyukai Apple Casual (61,1%), 

sedangkan anak usia lima hingga enam tahun paling banyak menyukai tulisan 

Brush Script MT Italic (37, 5%). 
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1.2.2.5. Ukuran Gambar 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran ukuran gambar kesukaan anak TK A. 

 

 

 

Gambar 5. 1 Diagram lingkaran ukuran gambar kesukaan anak TK B. 

Pada kedua gambar di atas, tampak anak-anak usia empat hingga enam tahun 

menyukai gambar yang ukurannya besar. Jumlah kesukaan anak terhadap gambar 

yang ukurannya besar pada diagram lingkaran yang diisi oleh anak usia empat 

hingga lima tahun (TK A) sebanyak 56% dan usia lima hingga enam tahun (TK 

B) mencapai 72%. 

1.2.3. Hasil Observasi 

Berdasarkan observasi penulis ke salah satu perkumpulan sekolah minggu yang 

terdiri dari tiga puluh anak usia empat hingga enam tahun, penulis mendapatkan 

beberapa data yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan buku 

ilustrasi. 

Setelah penulis meneliti secara langsung  melalui pengamatan, anak-anak 

memiliki beberapa sifat yang sama dengan data yang telah saya dapatkan dari 
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studi pustaka. Mereka suka bisa mendengarkan guru ketika sedang bicara, namun 

jika tampaknya pembicaraan itu terlalu membosankan dan tempat duduk mereka 

terlalu jauh dari tempat guru, maka mereka akan main sendiri. Mereka akan 

melakukan hal lain yang menurut mereka lebih menyenangkan. Bisa dibilang 

mereka tidak bisa diam. Meskipun seperti itu, namun rasa ingin tahu mereka 

sangat tinggi. Anak-anak seusia itu sering bertanya apapun yang ingin mereka 

ketahui, termasuk yang aneh-aneh dan menyimpang.  

Anak-anak bermacam-macam sifatnya. Ada yang aktif, selalu bertanya 

(biasanya ia duduk di dekat guru), ada juga yang pendiam dan pemalu, ada juga 

yang masih takut sendiri, jika orang tuanya tidak menemani ia akan mencari-cari.  

Saat sesi aktivitas dimulai dan kertas pengerjaan dibagikan (seperti 

mewarnai, menghubungkan titik-titik, dasn lain-lain) anak-anak langsung berebut 

mendapatkan kertas aktivitas yang mereka inginkan. Mereka menginginkan 

gambar yang besar, gambar yang bagus, jelas, dan gambar yang sudah terbentuk. 

Namun mereka mudah terpengaruh. Jika ada salah satu teman yang bilang 

“Punyaku lebih bagus dong.”, pasti teman yang mendengarkan jadi ingin memiliki 

yang dibilang lebih bagus itu, padahal belum tentu punyanya sendiri lebih jelek. 

Jika teman yang mendengarkan tersebut sangat terpengaruh, ia bisa rewel 

menginginkan kertas yang menurut temannya “lebih bagus” itu. Tapi di samping 

itu ada juga anak yang kalem dan tidak terpengaruh siapa yang lebih bagus. Yang 

penting dia menyukai kertas aktivitas yang ada di tangannya. 

Saat mengerjakan kertas aktivitas, semua anak asyik sendiri dengan kertas 

aktivitas mereka masing-masing. Mereka tenang, diam, tekun dan sangat serius. 
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Kelas menjadi hening. Untuk soal ini mereka betah mengerjakannya sampai 

pekerjaan itu beres karena mereka memiliki aktivitas. 

Saat penulis mengamati pekerjaan mereka, penulis mendapatkan data lagi, 

pada saat mengerjakan aktivitas, imajinasi anak-anak sangat tinggi, mereka 

banyak yang berimprovisasi dengan kertas aktivitas mereka, seperti membuat 

awan tambahan, dll. Mereka sangat kreatif.  

Ada anak yang masih didampingi orang tua. Tapi sebagian besar dari 

mereka sudah bisa mandiri sekolah minggu. Hanya dua anak yang masih 

didampingi orang tua. 

Saat berdoa, mereka sangat serius. Penulis mengamati bahwa saking 

seriusnya, tidak ada satupun diantara mereka yang membuka mata saat berdoa. 

Mata mereka terpejam, kedua tangan disatukan di dada.  

1.3. Analisis Kompetitor 

Penulis menganalisa dua jenis buku ilustrasi yang temanya sejenis, yaitu tentang 

kesehatan gigi. Buku ilustrasi pertama berjudul “ Gigiku Sehat” dan buku ilustrasi 

kedua berjudul “Sakit Gigi”. Selain itu, penulis juga menganalisa satu buku 

ilustrasi yang berbentuk pop up. Kedua buku ilustrasi tersebut berjudul “In and 

Out and Roundabout”. 
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1.3.1. Buku Ilustrasi “Gigiku Sehat” 

 

Gambar 3. 3 Foto buku “ Gigiku Sehat” 

Isi dari buku ilustrasi ini diantaranya adalah pengenalan tentang gigi susu (jenis 

dan bagian dalam gigi), manfaat gigi susu, penyakit gigi, manfaat berobat ke 

dokter gigi, cara menggosok gigi, makanan manis yang bisa membuat gigi sakit, 

dan makanan yang baik untuk gigi. Jumlah halaman buku ada 44 halaman. 

Sampul buku hardcover dan berjenis buku biasa. Bahan kertas bagian dalam buku 

tipis dan glossy. Kelebihan dari buku untuk anak-anak ini adalah pembaca bisa 

mengetahui informasi seputar gigi susu, modalnya murah (bahan kertas bagian 

dalam tipis) dan efisien. Typeface yang digunakan dekoratif dan jelas. Kalimat 

yang digunakan juga tidak terlalu panjang. Kekurangan dalam buku untuk anak-

anak ini adalah tidak teraturnya alur cerita. 
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1.3.2. Buku Ilustrasi “Sakit Gigi” 

 

Gambar 3. 3 Foto buku “ Sakit Gigi” 

Buku ilustrasi ini berisi tentang cara mengobati gigi berlubang, mencegah karang 

gigi, cara tepat menggosok gigi, dan memakai kawat gigi. Jumlah halaman buku 

ada 48 lembar, dengan ukuran 14 x 20 cm. Sampul buku berbahan glossy dan 

tidak hardcover. Bagian dalam kertas berbahan biasa. Kelebihan dari buku ini 

adalah  bahwa buku ini memiliki informasi yang lengkap. Kekurangan dari  buku 

ini adalah typefacenya kurang cocok untuk anak-anak. Kalimatnya juga terlalu 

panjang. Diperkirakan target buku ini adalah untuk anak usia enam hingga dua 

belas tahun. Gambar-gambar yang ditampilkan sebagian ada yang terlalu 

menyeramkan sehingga membuat pembaca takut, seperti adanya tampilan gambar 

peralatan dokter gigi yang mencabut gigi. 
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1.3.3. Buku Ilustrasi “In and Out and Roundabout” 

 

Gambar 3. 3 Foto buku “ In and Out and Roundabout” 

Buku ilustrasi ini berjenis pop up. Bentuknya unik, yaitu terdiri dari 6 halaman 

(art carton) yang dibentangkan. Cara menutupnya yaitu dengan melipat keenam 

halaman tersebut. Ukuran bidangnya 15 x 15 cm. Buku ini memiliki konsep yang 

kuat, yaitu orang-orangan sawah sebagai pemeran utama, dengan hewan-hewan 

sebagai teman-temannya. Setting latar belakangnya yaitu gurun pasir. 

Keseluruhan isi buku ilustrasi konsepnya sama. Buku ini berisi pengenalan posisi, 

seperti di atas, di bawah, dan lain-lain. Kelebihan lain dari buku ini adalah bahwa 

cara penyampaian informasi tidak dilakukan dengan cara biasa melainkan dengan 

cara pop up. Cara pop up tersebut diantaranya adalah dengan membuka tutup, 

menggerak-gerakkan dan memutar-mutar. Kekurangan dari buku ini adalah 

penggunaan warna yang kurang disukai anak empat hingga enam tahun. Warna 

yang digunakan tipis-tipis dan pucat.  
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1.4. Eksplorasi 

1.4.1. Mind Mapping 

Berdasarkan data-data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan, penulis 

menjabarkan data-data tersebut pada kertas. Ini penulis lakukan guna untuk 

mendapatkan inspirasi. 

 

Gambar 3. 4 Mind Mapping. 

	  

1.4.2. Karakter 

Berdasarkan hasil penelitian kuisioner, anak-anak usia empat hingga enam tahun 

menyukai karakter manusia. Dalam hal ini saya akan menggunakan anak laki-laki 

dan anak perempuan sebagai pemeran utamanya. 

 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Marietta Krisnaya, FSD UMN, 2013



	  
	  

57	  

1.4.2.1. Sketsa Karakter Anak Laki-laki 

 

Gambar 3. 4 Sketsa karakter anak laki-laki. 

1.4.2.2. Karakter Anak Perempuan 

 

Gambar 3. 4 Setsa karakter anak perempuan. 
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1.4.2.3. Karakter Gigi 

 

Gambar 3. 4 Sketsa karakter tokoh dokter gigi 

1.4.2.4. Percobaan Pembuatan Karakter ke Komputer 

 

Gambar 3. 4 Pembuatan karakter di komputer. 

	  

9 pt
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1.4.3. Temuan  

Berikut merupakan beberapa temuan yang penulis buat selama proses pembuatan 

karya tugas akhir. Ada beberapa temuan yang berhasil penulis buat. 

1.4.3.1. Temuan I 

 

Gambar 3. 4 Gambar Temuan I 

 

Gambar 3. 4. Gambar Temuan I  
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1.4.3.2. Temuan II 

 

Gambar 3. 4 Gambar Temuan II 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Gambar Temuan II 
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1.4.3.3. Temuan III 

 

Gambar 3. 4 Gambar Temuan III 

	  

1.4.4. Percobaan Bentuk Buku 

 

 

Gambar 3. 4 Percobaan bentuk buku 

	  

1.4.5. Percobaan Pop Up 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa anak usia empat hingga enam 

tahun sangat aktif, cepat bosan, tidak bisa diam, dan senang melakukan aktivitas, 

maka penulis bermaksud untuk membuat buku ilustrasi yang mengajak anak 

untuk melakukan aktivitas. Penulis melakukan eksplorasi mengenai logika 

permainan. Diharapkan permainan dalam buku ilustrasi sesuai dengan konsep dan 

edukasi yang ingin disampaikan.  
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Berdasarkan data tersebut penulis  mencoba membuat sesuatu yang bisa 

digerak-gerakkan atau diputar-putar sehingga perkembangan motorik anak 

berkembang. Anak juga tidak cepat bosan. 

 

Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up I 

 

 

Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up II 
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Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up III 

 

Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up IV 

 

Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up V 
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Gambar 3. 4 Percobaan Pop Up VI 
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