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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas tentang landasan teori dan beberapa konsep-konsep yang 

digunakan dalam membantu perancangan Pop Up Book Asma’ul Husna Dengan 

Tekhnik Lift The Flap Sebagai Media Pembelajaran Pengenalan Agama Islam 

Untuk Paud 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Herlin Roesmarlina 

Sadewo, 2017. Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

dengan judul Tugas Akhirnya Perancangan Buku Pop Up Pendidikan Pancasila 

Dengan Teknik Transformation Sebagai Upaya Pengenalan Dasar Negara 

Indonesia Untuk Anak-Anak. Perancangan mengenai buku pop-up pendidikan 

anak ini agar membangun serta mengasah nilai-nilai moral pancasila melalui 

media pembelajaran buku pop up. Pembuatan buku ini diperoleh teknik konsep 

perancangannya, yaitu teknik ilustrasi kartun. Di dalam konsep tersebut 

merupakan bagian terbesar dari tema pembuatan buku ini.  

Penelitian yang sedang diteliti pada saat ini merupakan Perancangan Pop 

Up Book Asma’ul Husna Dengan Teknik Lift The Flap Sebagai Media 

Pengenalan Pada Murid Paud. Dari 10 murid paud, terdapat 4 murid paud yang 

belum mengenal Asma’ul Husna. Salah satu penyebabnya merupakan belum 
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adanya media pembelajaran Asma’ul Husna yang baru. Yang menjadikan 

pembedaan penelitian saat ini, yaitu Pengenalan Asma’ul Husna yang ditampilkan 

lebih banyak ilustrasi (visual), ditampilkan terjemahan Asma’ul Husna beserta 

makna dari Asma’ tersebut secara sederhana, teknik Lift The Flap ini mampu 

dicetak secara massal. 

Dari penitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki 

perbedaan pada penyampaian informasi kepada target yang dituju dan dari teknik 

yang berbeda yaitu Lift The Flap. Lift The Flap dipilih karena teknik ini menutupi 

informasi yang ada dan jika dibuka (Lift The Flap) informasi tersebut akan 

terbaca.  

2.2 Asma’ul Husna 

Asma’ul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma 

berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma'ul husna 

merupakan nama nama milik Allah yang baik lagi indah. Asmaul Husna Terdiri 

atas dua kata, yaitu asma dan husna. Dimana Asma memiliki arti nama-nama dan 

Husna memiliki arti yang baik juga indah. Jika disatukan maka Asmaul Husna 

memiliki arti "Nama-nama Allah yang baik dan juga indah yang hanya dimiliki 

oleh Allah SWT. sebagai bukti kebesaran-Nya. Kata Asmaul Husna itu sendiri 

diambil dari ayat Al-Quran yaitu Q.S Taha/20:8 artinya " Allah SWT. tidak ada 

Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang baik) " 

(M.Daud, 1998:202). 
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Dalam Asma’ul Husna itu sendiri,  Allah SWT memiliki 99 nama-nama dan 

sifat yaitu: 

1. Ar-Rahmaan: ( الرحمن ) Maha Pengasih. 

2. Ar-Rahim: ( الرحيم ) Maha Penyayang. 

3.  Al-Malik: ( الملك ) Maha Merajai/ Menguasai /Pemerintah. 

4.  Al-Quddus: ( القدوس ) Maha Suci. 

5.  As-Salaam: ( السالم ) Maha Penyelamat. 

6.  Al-Mu’min: ( المؤمن ) Maha Pengaman / Pemelihara keamanan. 

7. Al-Muhaimin: ( المحيمن ) Maha Pelindung/Penjaga / Maha Pengawal serta 

Pengawas. 

8. Al-’Aziiz: ( العزيز ) Maha Mulia / Maha Berkuasa. 

9. Al-Jabbaar: ( الجبار ) Maha Perkasa / Maha Kuat / Yang Menundukkan 

Segalanya. 

10.  Al-Mutakabbir: ( المتكبر ) Maha Megah / Maha Pelengkap Kebesaran. 

11. Al-Khaaliq: ( الخالق ) Maha Pencipta. 

12. Al-Baari’: ( البارئ ) Maha Pembuat / Maha Perancang / Maha Menjadikan. 

13.  Al-Mushawwir: ( المصور ) Maha Pembentuk / Maha Menjadikan Rupa 

Bentuk. 

14. Al-Ghaffaar: ( الغفار ) Maha Pengampun. 

15. Al-Qahhaar: ( القهار ) Maha Pemaksa. 

16. Al-Wahhaab: ( الوهاب ) Maha Pemberi / Maha Menganugerah. 

17. Ar-Razzaaq: ( الرزاق ) Maha Pengrezeki / Maha Pemberi Rezeki. 

18. Al-Fattaah: ( الفتاح ) Maha Membukakan / Maha Pembuka . 
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19. Al-’Aliim: ( العليم ) Maha Mengetahui. 

20. Al-Qaabidh: ( القابض ) Maha Pencabut / Maha Penyempit Hidup / Maha 

Pengekang. 

21. Al-Baasith: ( الباسط ) Maha Meluaskan / Maha Pelapang Hidup / Maha 

Melimpah Nikmat. 

22. AI-Khaafidh: ( الخافض ) Maha Menjatuhkan / Maha Menghinakan / Maha 

Perendah / Pengurang. 

23. Ar-Raafi’: ( الرافع ) Maha Mengangkat / Maha Peninggi. 

24. Al-Mu’iz: ( المعز ) Maha Menghormati / Memuliakan / Maha Pemberi 

Kemuliaan/Kemenangan. 

25. Al-Muzil: ( المذل ) Maha Menghina / Pemberi kehinaan. 

26. As-Samii’: ( السميع ) Maha Mendengar. 

27. Al-Bashiir: ( البصير ) Maha Melihat. 

28. Al-Hakam: ( الحكم ) Maha Menghukum / Maha Mengadili. 

29. Al-’Adl: ( العدل ) Maha Adil. Serta sangat sempurna dalam keadilanNya itu. 

30. Al-Lathiif: ( اللطيف ) Maha Menghalusi / Maha Teliti / Maha Lembut serta 

Halus. 

31. Al-Khabiir: ( الخبير ) Maha Waspada/  Maha Mengetahui. 

32. Al-Haliim: ( الحليم ) Maha Penyabar / Maha Penyantun / Maha Penghamba. 

33. Al-’Adzhiim: ( العظيم ) Maha Agung. 

34. Al-Ghafuur: ( الغفور ) Maha Pengampun. 

35. Asy-Syakuur: ( الشكور ) Maha Pembalas / Maha Bersyukur. 

36. Al-’Aliy: ( العلي ) Maha Tinggi Martabat-Nya / Maha Tinggi serta Mulia. 
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37. Al-Kabiir: ( الكبير ) Maha Besar,. 

38. Al-Hafidz: ( الحفيظ ) Maha Pemelihara Maha Pelindung / Maha Memelihara. 

39. Al-Muqiit: ( المقيت ) Maha Pemberi kecukupan/ Maha Pemberi Keperluan, 

baik yang berupa makanan tubuh ataupun makanan rohani. 

40. Al-Hasiib: ( الحسيب ) Maha Penjamin / Maha Mencukupi / Maha Penghitung. 

41. Al-Jaliil: ( الجليل ) Maha Luhur. 

42. Al-Kariim: ( الكريم ) Maha Pemurah. 

43. Ar-Raqiib: ( الركيب ) Maha Peneliti / Maha Pengawas Maha Waspada. 

44. Al-Mujiib: ( المجيب ) Maha Mengabulkan. 

45. Al-Waasi’: ( الواسع ) Maha Luas Pemberian-Nya. 

46. Al-Hakiim: ( الحكيم ) Maha Bijaksana. 

47. Al-Waduud: ( الودود ) Maha Pencinta / Maha Menyayangi. 

48. Al-Majiid: ( المجيد ) Maha Mulia. 

49. Al-Ba’ithu: ( الباعث ) Maha Membangkitkan. 

50. Asy-Syahiid: ( الشهيد ) Maha Menyaksikan / Maha Mengetahui. 

51. Al-Haq: ( الحق ) Maha Haq / Maha Benar. 

52. Al-Wakiil: ( الوكيل ) Maha Pentadbir / Maha Berserah / Maha Memelihara 

penyerahan. 

53. Al-Qawiy: ( القوى ) Maha Kuat / Maha Memiliki Kekuatan. 

54. Al-Matiin: ( المتين ) Maha Teguh / Maha Kukuh atau Perkasa / Maha 

Sempurna Kekuatan-Nya. 

55. Al-Waliy: ( الولى ) Maha Melindungi. 

56. Al-Hamiid: ( الحميد ) Maha Terpuji. 



 
 

17 
 

57. Al-Muhshii: ( المحصى ) Maha Menghitung  / Maha Penghitung. 

58. Al-Mubdi’: ( المبدئ ) Maha Memulai/Pemula / Maha Pencipta dari Asa. 

59. Al-Mu’iid: ( المعيد ) Maha Mengulangi / Maha Mengembalikan dan 

Memulihkan. 

60. Al-Muhyii: ( المحي ) Maha Menghidupkan. 

61. Al-Mumiit: ( المميت ) Maha Mematikan. 

62. Al-Hay: ( الحي ) Maha Hidup. 

63. Al-Qayyuum: ( القيوم ) Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya. 

64. Al-Waajid: ( الواجد ) Maha Penemu / Maha Menemukan. 

65. Al-Maajid: ( الماجد ) Maha Mulia. 

66. Al-Waahid: ( الواحد ) Maha Esa. 

67. Al-Ahad: ( األحد ) Maha Tunggal. 

68. Ash-Shamad: ( الصمد ) Maha Diperlukan / Maha Diminta / Yang Menjadi 

Tumpuan. 

69. Al-Qaadir: ( القادر ) Maha Berkuasa/ Maha Kuasa / Maha Berupaya 

70. Al-Muqtadir: ( المقتدر ) Maha Menentukan. 

71. Al-Muqaddim: ( المقدم ) Maha Mendahulukan / Maha Menyegera. 

72. Al-Muakhkhir: ( المؤخر ) Maha Menangguhkan / Maha Mengakhirkan / 

Maha Membelakangkan / Maha Melambat-lambatkan. 

73. Al-Awwal: ( األول ) Maha Pemulaan  / Maha Pertama. 

74. Al-Aakhir: ( اآلخر ) Maha Penghabisan / Yang Akhir,. 

75. Azh-Zhaahir: ( الظاهر ) Maha Zahir / Maha Nyata / Maha Menyatakan 

76. Al-Baathin: ( الباطن ) Maha Tersembunyi. 
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77. Al-Waalii: ( الوالى ) Maha Menguasai / Maha Menguasai Urusan / Yang 

Maha Memerintah. 

78. Al-Muta’aalii: ( المتعال ) Maha Suci/Tinggi. 

79. Al-Bar: ( البار ) Maha Dermawan / Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan) / 

Yang banyak membuat kebajikan. 

80. At-Tawwaab: ( التواب ) Maha Penerima Taubat. 

81. Al-Muntaqim: ( المنتقم ) Maha Penyiksa / Yang Maha Menghukum. 

82. Al-’Afuw: ( العفو ) Maha Pemaaf / Yang Maha Pengampun. 

83. Ar-Rauuf: ( الرؤف ) Maha Pengasih / Maha Mengasih. 

84. Maalikul Mulk: ( المالك الملك ) Maha Pemilik Kekuasaan  / Maha Menguasai 

kerajaan / Pemilik Kedaulatan Yang Kekal. 

85. Zul-Jalaali Wal Ikraam: ( ذوالجالل واإلكرام ) Maha Pemilik Keagungan dan 

Kemuliaan  / Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan 

86. Al-Muqsith: ( المقسط ) Maha Mengadili / Maha Saksama. 

87. Al-Jaami’: ( الجامع ) Maha Mengumpulkan / Maha Pengumpul. 

88. Al-Ghaniy: ( الغنى ) Maha Kaya Raya / Maha Kaya serta Serba Lengkap. 

89. Al-Mughnii: ( المغنى ) Maha Pemberi kekayaan / Maha Mengkayakan dan 

Memakmurkan. 

90. Al-Maani’: ( المانع ) Maha Membela atau Maha Menolak / Maha Pencegah. 

91. Adh-Dhaar: ( الضار ) Maha Mendatangkan Mudharat / Maha Pembuat 

Bahaya  / Maha Pemberi bahaya 

92. An-Naafi’: ( النافع ) Maha Pemberi Manfaat. 

93. An-Nuur: ( النور ) Maha Pemberi Cahaya  / Maha Bercahaya. 
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94. Al-Haadi: ( الهادى ) Maha Pemberi Petunjuk / Yang Memimpin dan Memberi 

Pertunjuk. 

95. Al-Badii’: ( البديع ) Maha Indah / Tiada Bandingan  / Maha Pencipta yang 

baru. 

96. Al-Baaqi: ( الباقع ) Maha Kekal 

97. Al-Waarits: ( الوارث ) Maha Membahagi / Maha Mewarisi  / Maha Pewaris. 

98. Ar-Rasyiid: ( الرشيد ) Maha Cendekiawan / Maha Pandai / Bijaksana / Maha 

Memimpin 

99. Ash-Shabuur: ( الصبور ) Maha Penyabar. 

(http://www.pandaibelajar.com/2016/08/asmaul-husna.html) 

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah 

mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang satu. Siapa yang menghafalnya akan 

masuk syurga.” Sahih Bukhari. 

ّ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَّها َوذَُرواْ الَّّذيَن يُْلّحدُوَن فّي أَْسَمآئّّه َسيُْجَزْوَن َما َكانُواْ يَعْ  َملُونَ َولِّله  

“Hanya milik Allah nama-nama (asmaul husna), maka bermohonlah kepadaNya 

dengan menyebut nama-nama (asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang 

yang menyimpang dari kebenaran. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap 

apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Al A’raf 7:180). 

 

http://www.pandaibelajar.com/2016/08/asmaul-husna.html
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2.3 Pengertian Buku 

Menurut KBBI Buku merupakan kumpulan kertas atau bahan lainnya yang 

dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. 

Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. 

Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula 

istilah e-book, yang mengandalkan perangkat seperti komputer meja, komputer 

jinjing, komputer tablet, telepon seluler dan lainnya, serta menggunakan 

perangkat lunak tertentu untuk membacanya (https://id.wikipedia.org/wiki/Buku). 

Dalam bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab (كتاب), 

yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab 

ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. 

Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan 

hukum, atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah 

kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa 

lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu 

peristiwa masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-kerajaan di Nusantara 

pada masa lampau memberi kedudukan yang penting bagi para pujangga untuk 

menceritakan kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu itu untuk 

diriwayatkan dengan cara ditulis. 

Buku memiliki berbagai banyak jenis, tidak hanya buku ilmu pengetahuan, 

diantaranya merupakan buku dongeng, buku fiksi, buku jurnal, dan lain 

sebagainya. Menurut Iyan Wb (2007:6), buku merupakan kumpulan kertas yang 

dijilid menjadi satu dan setiap sisi dari sebuah lembaran kertas disebut halaman. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Buku


14 
 

 
 

Buku dengan menggunakan konten, gaya, format, desain dan urutan dari berbagai 

komponen dapat menjadi sumber informasi yang mudah dan praktis, berisi 

tentang penjelasan singkat berupa teks dan didukung gambar visual. 

Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum. Jenis-jenis 

buku antara lain: 

2.3.1 Buku Fiksi 

Jenis buku ini merupakan salah satu jenis buku yang paling banyak 

diterbitkan didunia. Adapun kisah dibalik cerita merupakan sebuah fiksi/tidak 

berdasarkan kehidupan nyata. Contoh dari buku fiksi merupakan novel, novel 

grafis, ataupun komik. 

2.3.2 Buku Non Fiksi 

Dalam kepustakaan jenis-jenis buku non fiksi banyak digunakan sebagai 

buku refrensi ataupun juga ensiklopedia. Adapun beberapa jenis non fiksi antara 

lain merupakan : buku sekolah, buku jurnalistik, atlas, album laporan tahunan, dan 

sebagainya (Altenbernd, 2007: 2-3). 

2.3.3 Buku Ilustrasi 

Menurut Peter Hunt (1996: 110), buku ilustrasi merupakan buku yang di 

dalamnya terdapat kombinasi antara teks lisan dan gambar ilustrasi yang 

memberikan asumsi bahwa gambar berkomunikasi lebih langsung daripada kata-

kata, dimana gambar memudahkan pembaca memahami isi bacaan serta 

memberikan daya imajinasi. 
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2.4 Pop Up Book 

2.4.1 Sejarah Pop Up Book 

Pop Up Book ini telah didokumentasikan dengan versi yang berbeda-beda. 

Awalnya bentuk pop-up merupakan perancangan yang diproduksi untuk hasil 

karya seni pribadi.  Pop Up Book muncul pada abad 16 sebagai buku medis. Pada 

tahun 1890, kemajuan industri pop-up diawali oleh kebangsaan Eropa Ernest 

Nister dan Lothar Monggendorfer. Mereka membuat buku untuk anak-anak 

dengan bentuk yang bisa berdiri diatas halaman, dan dapat menggambarkan gerak 

dalam buku tersebut dengan menarik label pada buku (www.robertsabuda.com). 

Pop-up merupakan sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa 

menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul. Pop-up, merupakan salah satu bidang 

kreatif dari paper engineering yang di Indonesia kini semakin digemari dan 

sedang berkembang. Banyak buku pop-up yang beredar di pasaran. Hanya saja, 

masih didominasi oleh karya impor. Karya pop-up anak negeri sejauh ini lebih 

mendominasi pada kegiatan di kalangan komunitas (workshop) atau adanya 

kepentingan tertentu, misalnya karya pop-up untuk buku tahunan sekolah, kado 

untuk pacar, atau untuk pesanan tertentu. Sekilas pop-up hampir sama dengan 

origami, kedua seni ini mempergunakan tekhnik melipat kertas. Akan tetapi 

origami lebih memfokuskan pada menciptakan objek atau benda saja, sedangkan 

pop-up lebih cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat 

gambar tampak secara lebih berbeda baik dari sisi perspektif/dimensi, perubahan 

bentuk hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin
 

(Montanaro, 

1993:55). 
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2.4.2 Jenis-Jenis Tekhnik Pop Up 

Jenis-jenis tekhnik pop-up ada beragam, beberapa diantaranya merupakan 

pop-ups, transformations, tunnel books, volvelles, flaps, pull-tabs, pop-outs, pull-

downs dan sebagainya (http://dgi.indonesia.com,2015). Menurut V. Ryan ada 

beberapa tekhnik Pop Up: 

1. Rotary 

Rotary (lihat gambar 2.1), merupakan tekhnik Pop Up Book yang 

melibatkan poros mekanis pada susunan pop-up-nya. Pop Up Book dengan 

tekhnik Rotary ini pertama kali diterapkan di Eropa, dan diproduksi secara banyak 

(massal) sejalan dengan berkembangnya Rotary oleh Johanner Gutenberg. Pada 

awalnya tekhnik Rotary dikenal dengan tekhnik volvelles. Dan Pop Up Book yang 

mengaplikasikan tekhnik volvelles disebut movable book. Teori tentang volvelles 

ini dicetuskan oleh Matthew Paris (1200-1259) dan Ramon Llull (1235-1316) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tekhnik Rotary Pop Up 

Sumber: melatiayumikosari - WordPress.com 
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2. Lift The Flap 

Lift the flap (lihat gambar 2.2) dikemas dengan menyusun atau menumpuk 

beberapa kertas, lalu mengunci salah satu sisi susunan kertas dan menyisakan 

sebagian besar bagian kertas agar dapat dibuka dan ditutup kembali. Pada tahun 

1765, penerbit Robert Sayer memproduksi lift the flap book sebagai media 

hiburan baik untuk anak-anak maupun dewasa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tekhnik Lift The Flap  

Sumber: bolehjugatuh.blogspot.co.id 

 

 

3. V-Folding 

V-Folding (lihat gambar 2.3), merupakan tekhnik pop-up yang 

menambahkan panel lipatan pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Panel 

diletakan dibagian dalam kertas, sehingga tidak terlihat dari luar. Pada tekhnik ini 

keberhasilan ditentukan dari sudut, agar tidak terjadi kemiringan. 
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Gambar 2.3 Tekhnik V-Folding 

Sumber: www.YouTube.com 

 

4. Internal Stand 

Internal Stand (lihat gambar 2.4), merupakan tekhnik pop-up yang 

menggunakan sandaran kecil yang berfungsi pada saat dibuka gambar akan 

berdiri. Dibuat dengan cara potongan kertas yang dapat dilipat tegak lurus, dan 

diberi panel agar bisa ditempelkan pada kertas. 

 

5. Pull Tab 

Pull tab (lihat gambar 2.5) atau tarik tab, merupakan tekhnik pop-up yang 

menggunakan sebuah tab kertas geser, pita, atau bentuk yang ditarik dan didorong 

untuk mengungkapkan gerakan gambar baru. Tab dapat menjadikan objek gambar 

menjadi bergerak ketika kita menarik atau menggeser tab, misalnya penari 

bergoyang, anjing duduk, robot bergerak dan lain sebagainya (Kusuma, 2013:9). 
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Gambar 2.4 Tekhnik Internal Stand  

Sumber: technologystudent.com/designpro/popup1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tekhnik Pull Tab  

Sumber: www.pinterest.com\ 

 

 

 

2.5 Mekanisme Dalam Pop Up Book 

Menurut Jakson (2000:35), dalam mengelolah mekanisme kontruksi pop-up 

terdapat kemungkinan yang tak terbatas, namun tak terbatasnya kemungkinan 

kontruksi pop-up dapat diklarifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:ada bagian yang 

dapat digerakan (moveable) namun berupa gambar 2 dimensi, gambar yang dapat 

muncul (pop-up), bagian buku yang terlipat (folding mechanism) dan penggunaan 

multiple construction. 

http://www.pinterest.com/


20 
 

 
 

a. Moveable: Berupa dua dimensi yang dapat digerakkan dalam mekanisme 

ini. 

b. Pop-Up: Berupa tiga dimensi yang dapat muncul dari permukaan halaman 

dimekanisme ini. 

c. Folding Mechanism: Berupa mekanisme yang cara membukanya dirancang 

menyebar dan membentuk sebuah lingkaran. 

d. Multiple Construction: Berupa penggabungan dari dua atau lebijh 

mekanisme didalam bukunya. 

2.5.1 Jenis-Jenis Kertas Pop Up Book 

Perkembangan pengaplikasian Pop-Up saat ini cukup beragam. Pop-Up 

dapat displikasikan didalam kartu ucapan, dan masih banyak lagi. Buku anak-anak 

juga salah satu media yang paling sering digunakan sebagai media pengaplikasian 

dalam Pop-Up. Dalam pembuatan Pop-Up metodenya sangat banyak, tetapi sudut 

pada lipatan dan siku- siku merupakan dasar yang paling utama dalam pembuatan 

Pop-Up. 

Paper Crafting atau teknik rekayasa kertas biasa kita kenal dengan nama 

Pop-up. Paper Crafting merupakan salah satu turunan keilmuan dari paper 

engineering, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang kertas baik secara 

mengelolah kertas, maupun cara memproses kertas itu sendiri. Selain itu Pop-Up, 

origami dan juga packaging  masih dalam satu turunan keahlian yang sama yaitu 

Paper Enginnering. Jenis Pop-Up banyak macam-macamnya, beberapa 

diantaranya merupakan pop-up, flip the flap, v-folding, rotary, pull-tabs, pop-outs, 

pull-downs dan lain sebagainya. Beberapa buku pop-up hanya mengunakan salah 
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satu jenis, tetapi ada juga yang menggunakan lebih dari satu jenis 

(library.binus.ac.id) 

Pada cover sebuah Pop Up Book, bahan cover yang digunakan merupakan 

hardcover. Dan menggunakan Both 30 Standar hardcover (seperti buku tahunan). 

Dan pada bagian isi dalam sebuah Pop Up Book menggunakan jenis kertas Art 

Paper 260gr. Jenis kertas Art Paper 260gr ini seperti jenis kertasyang digunakan 

untuk pembuatan kartu nama, atau poster dinding. Pada satu Pop Up, bisa memuat 

sekitar 1-7 layer. (http://www.popup-book.com/). 

2.6 Unsur Desain 

Unsur visual perlu diketahui dahulu sebelum membuat suatu rancangan 

desain. Sebelum membuat rancangan desain ada perlunya mengenal unsur-unsur 

desain. Unsur-unsur visual menurut Rahmat (2010:57) yaitu: 

2.6.1 Garis 

Garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda, saat kita menggoreskan 

alat tulis atau mouse komputer dan meninggalkan jejak, maka jejak tersebut 

disebut garis. Garis sangat bervariasi, kegunaan variasi tersebut sesuai dengan 

citra yang diinginkan. Garus lurus mempumyai kesan kaku dan formal. Garis 

lengkung memberi kesan lembut dan luwes. Garis zigzag terkesan keras dan 

dinamis. Garis tak berraturan memberi kesan fleksibel dan tidak formal. 

2.6.2 Bidang 

Segala bentuk apa pun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut 

bidang. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris (lingkaran, segitiga, 

segiempat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya). Bidang geometris memiliki 

http://www.popup-book.com/
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kesan formal dan sebaliknya, bidan-bidang non-geometris atau tak beraturan 

memiliki kesan tidak formal, santai dan dinamis. 

2.6.3 Warna 

Warna merupakan elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pembaca. Pemakaian warna yang kurang tepat dapat merusak citra, 

mengurangi nilai keterbacaan, dan dapat menghilangkan gairah baca. Pemilihan 

warna yang tepat dapat menciptakan mood dan membuat teks lebih berbicara. 

Seperti warna soft dapat menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romatik. 

Warna-warna kuat dan kontras memberi kesan dinamis, dan cenderung meriah. 

2.6.4 Gelap-Terang 

Gelap-Terang dalam desain grafis disebut value. Menciptakan kemudahan 

membaca merupakan menyusun unsur-unsur visual secara kontras gelap-terang. 

Kontras value bersifat realtif, sangat dipengaruhi background dan elemen-elemen 

lain disekitarnya. Value dalam desain komunikasi visual dapat menonjolkan pesan 

atau informasi, sekaligus menciptakan citra. 

2.6.5 Tekstur 

Tekstur merupakan nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda. 

Dengan meraba suatu permukaan kita bisa merasakan tekstur benda tersebut. 

Dalam desain grafis, tekstur bersifat nyata dan tidak nyata. 

2.5.6 Ukuran 

Suatu format ukuran besar-kecilnya visual perlu diperhitungkan secara 

cermat, sehingga desain komunikasi visual memiliki nilai baca (legability) yang 

tinggi. Besar-kecilnya ukuran judul, subjudul, dan teks sebaiknya diperhitungkan 
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sehingga mempermudah pembaca dalam memilih informasi mana yang perlu 

dibaca pertama, kedua, dan seterusnya. 

 

2.6 Prinsip Dasar Desain 

Sebuah desain harus memenuhi beberapa prinsip desain agar menghasilkan 

sebuah desain yang menarik. Dalam buku Rakhmat (2010:87-97) dijelaskan 

bahwa prinsip-prinsip desain diantaranya: 

2.6.1 Keseimbangan 

Terdapat dua pendekatan dasar untuk menyeimbangkan. Pertama 

merupakan keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar 

merata kekiri dan kekanan dari pusat. Kedua merupakan keseimbangan asimetris 

yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama disetiap 

sisi halamannya. 

Simetris bisa menjadi kekuatan dan stabilitas publikasi, presentasi, dan situs 

website. Asimetris dapat menyiratkan kontras, berbagai gerakan, mengejutkan, 

dan lainnya. 

2.6.2 Irama atau Ritme 

Irama atau ritme merupakan penyusunan unsure-unsur dengan mengikuti 

suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. 

Penataannya dapat dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan maupun 

pergantian secara teratur. 

2.6.3 Penekanan atau Fokus 
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Focus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu komposisi untuk 

menunjukkan bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi bagian 

utama. 

2.6.4 Kesatuan 

Kesatuanan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsure-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasinya. Dengan adanya kesatuan ini, elemen-

elemen yang ada saling mendukung sehingga diperlukan focus yang dituju. 

 

2.7 Karakter 

Menurut Kartono (1980, 59), karakter merupakan kehidupan pengenalan, 

perasaan dan konatif (kemauan) yang mempunyai objek tujuan tertentu, ialah 

nilai-nilai. Dimana karakter ini merupakan aspek-ethis (aspek moral) dari 

kemanusiaan. Apa yang dikejar manusia, apa yang menjadi tujuannya, kearah 

mana ia memastikan diri, semua itu menunjukkan adanya objek-objek final. Maka 

karakter itu merupakan segi final dari kepribadian yang mengandung unsur-unsur 

ethis 

 

2.8 Warna 

Darmaprawira (2002: 33) menggolongkan warna berdasarkan sifatnya 

menjadi 2 golongan, yakni warna panas dan warna dingin. Warna panas 

merupakan keluarga merah/jingga yang memiliki sifat dan pengaruh hangat, 

segar, menyenangkan, merangsang dan bergairah. Sedangkan warna dingin 
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merupakan kelompok biru/hijau yang memiliki sifat dan pengaruh sunyi, tenang, 

makin tua dan makin gelap serta arahnya makin menambah tenggelam dan 

depresi. 

Untuk dapat menyampaikan suatu pesan tertentu pada pembaca, perlu 

adanya suatu pemahaman yang baik terhadap teori warna dan palet warna apa 

yang akan digunakan untuk menyampaikan suasana tertentu. Berikut ini 

merupakan paparan mengenai karakteristik warna menurut Leatrice Eiseman 

(Eissman, Leatrice 2006 : 23) : 

a. Merah: Sinyal untuk aksi dan reaksi, untuk bertarung atau melarikan diri, 

kehidupan dan pertumpahan darah. 

b. Oranye: Optimisme, juicy, kebahagiaan, fleksibel, aktif, persuasif. 

c. Kuning: Menyenangkan, bahagia, hidup, bersemangat. 

d. Cokelat: tanah, bumi, enak, membangkitkan selera, kokoh, hangat, rasa 

aman. 

e. Biru: tenang, sabar, damai, kepercayaan, kredibel, agamis. 

f. Hijau: segar, natural, keseimbangan, kehidupan, pertumbuhan, militer, 

harmoni. 

g. Ungu: romantis, nostagia, sentimental, sensual. 

h. Putih: murni, bersih, ringan, diam, lugu. 

i. Hitam: Kuat, elegan, misterius, kuat, bold, modern, kematian, kejahatan. 

Warna dalam seni rupa dengan sistem warna yang digunakan di percetakan 

(cetak offset).Di percetakan hanya terdapat empat warna pokok yang dikenal 

dengan sebutan CMYK (lihat gambar 2.8). CMYK merupakan kependekan dari 
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Cyan (light blue), Magenta (pink red), Yellow, dan Black. Warna merah 

dihasilkan dengan mencampurkan tinta Yellow (100%) dan Magenta (100%). 

Warna hijau merupakan campuran dari Yellow (100%) dan Cyan (100%). Warna 

yang terdapat dalam foto merupakan hasil campuran dari empat warna CMYK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Warna CMYK  

Sumber:  www.printninja.com 

 

2.9 Tipografi 

Kusrianto (2009: 190-191) menjelaskan, di dalam desain grafis tipografi 

didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi 

menggunakan huruf cetak. Tipografi harus bisa berkomunikasi dalam bentuknya 

yang paling kuat, jelas (clarity), dan terbaca (legibility). Eksekusi terhadap desain 

tipografi dalam rancang grafis pada aspek legibility akan mencapai hasil yang 

baik bila melalui proses investigasi terhadap makna naskah, alasanalasan kenapa 

naskah harus dibaca, serta siapa yang membacanya. 

http://www.printninja.com/
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Menurut Rakhmat (2010:23) dalam bukunya desain komunikasi visual teori 

dan aplikasi, pemilihan jenis dan karakter huruf, serta cara pengelolahannya akan 

sangat menentukan keberhasilan desain komunikasi visual. Dibaca-tidaknya 

sebuah pesan tergantung pada penggunaan huruh (type face) dan cara 

penyusunannya. 

 

2.10 Layout 

Layout merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Layouting 

merupakan salah satu proses dalam mendesain. Dapat dikatakan bahwa desain 

merupakan arsiteknya, sedangkan layout pekerjaannya. (Rustan, 2008: 1). Dalam 

sebuah website (http://library.binus.ac.id) mendefinisi kan layout sebagai 

penataletakan atau pengorganisasian dari beberapa unsur desain agar teratur dan 

tercipta hierarki yang baik guna mendapatkan dampak yang kuat dari orang yang 

melihat (Kamus Istilah Periklanan, Materi Advertising).  

Proses layout merupakan mengatur penempatan berbagai unsur komposisi 

seperti test, garis, bidang, gambar, dan sebagainya. Hal-hal yang harus jelas pada 

layout merupakan:  

a. Huruf dan ukurannya 

b. Bentuk, ukuran, dan komposisi  

c. Warna  

d. Ukuran kertas cetak (bila dicetak)  
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Dalam sebuah website (http://faculty.petra.ac.id/) disebutkan bahwa terdapat 

tiga kriteria sebuah layout dapat dikatakan baik, yakni: mencapai tujuan, ditata 

dengan baik, dan menarik pengguna. Sebuah layout dapat bekerja dan mencapai 

tujuannya bila pesan-pesan yang disampaikan dapat segera ditangkap dan 

dipahami oleh pengguna dengan cara-cara tertentu. 

 

2.11 Kertas 

Kertas merupakan salah satu faktor penting dalam dunia percetakan. Ragam 

kertas memang banyak, dan karakteristik kertas juga beragam. Dengan mengenal 

ukuran kertas, jenis, hingga fungsinya, kita bisa lebih mengerti proses percetakan. 

Ketika ini dipahami, maka kita bisa lebih mudah melakukan kalkulasi dalam 

menentukan hasil akhir cetakan yang ingin dibuat. Dan jenis-jenis kertas seperti 

berikut: 

a. Art Paper 

Bahan art paper tidak cocok untuk dijadikan media menulis karena 

permukaannya licin. Karena itu, art paper kerap digunakan untuk cetakan 

yang sifatnya promosional dan berukuran kecil, seperti kartu undangan atau 

kartu nama. Gramasi yang populer digunakan 85 gr, 100 gr, 115 gr, 120 gr, 

dan 150 gr. Selain beratnya, gramasi juga mempengaruhi ketebalan art 

paper. 

b. Art Carton 

Art carton memiliki sifat yang mirip dengan art paper, namun bahan 

dasarnya merupakan karton. Selain itu, art carton memiliki gramasi yang 
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lebih berat sehingga lebih tebal dari art paper. Gramasi yang populer 

digunakan 190 gr, 210 gr, 230 gr, 260 gr, 310 gr, 350 gr, dan 400 gr. 

c. Fancy Paper 

Bahan lain yang bisa jadi pertimbangan merupakan fancy paper. Jenis kertas 

ini sangat cocok untuk membuat kartu undangan, karena teksturnya yang 

unik sehingga dapat memberi kesan premium. Gramasi yang tersedia 

dipasaran merupakan 80 gr, 100 gr, 220 gr, dan 300 gr. 

d. Corugate 

Bahan yang satu ini memiliki bentuk mirip kardus (tapi lebih tipis). Dengan 

lapisan kertas bergelombang di dalamnya. Corugated cukup tebal sehingga 

bisa digunakan untuk kemasan produk atau kartu undangan eksklusif untuk 

berbagai acara formal. Tapi umunya Corugated hanya tersedia warna 

cokelat saja, sehingga agak sulit untuk dikreasikan. 

e. Ivory 

Ivory memiliki sifat mirip dengan art carton dan art paper. Namun warna 

kertas ivory lebih buram dan hanya satu sisi yang permukaannya licin. 

Gramasi yang biasa digunakan 210 gr, 230 gr, 250 gr, 310 gr, dan 400 gr. 

Jenis kertas ini sangat cocok untuk poster, buku agenda dan kemasan 

produk makanan seperti paper tray atau box kebab. 

f. BW/BC/Manila Paper 

Di luar art carton, kertas BW juga bahan yang lazim digunakan untuk kartu 

nama, booklet atau kalender. Kertas BW (blues white) memiliki beberapa 

nama seperti kertas BC atau kertas manila. Jenis kertas ini tersedia beberapa 
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warna dengan tekstur halus pada permukannya. Gramasi yang populer 

digunakan 160 gr, 220 gr, dan 250 gr. 

g. Samson Paper 

Kertas ini sebenarnya merupakan hasil daur ulang dan lebih sering 

digunakan untuk bahan paper bag atau amplop surat. Jenis kertas ini cukup 

mudah ditemui karena banyak dijual secara gulungan di toko alat tulis dan 

fotocopy. Umumnya, kertas samson berwarna cokelat dengan pilihan 

gramasi 70 gr 80 gr, 150 gr, dan 220 gr. 

h. Duplex Paper 

Jenis kertas yang paling mudah dikenali dan paling sering digunakan untuk 

kemasan makanan, seperti kotak kue, kemasan nasi kotak dan lainnya. 

Kertas duplex terdapat dua varian, ada yang satu sisi berwarna putih dan sisi 

lainnya berwarna abu-abu dan yang berwarna putih pada kedua sisinya. 

Kertas duplex juga memiliki beberapa tipe gramasi, yaitu 230gr, 250gr, 

270gr 300gr, 350gr, dan 400gr 

i. Jasmine Paper 

Jenis kertas jasmine bisa menjadi pertimbangan bila Anda ingin 

memunculkan kesan mewah bila digunakan untuk kartu undangan. Kesan 

mewah muncul karena karakteristik kertas jasmine yang memiliki butiran 

gliter di permukaannya. Selain itu, kertas jasmine juga cocok dijadikan 

amplop untuk keperluan kantor. 
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j. Concorde Paper 

Kertas concorde bisa jadi alternatif lain. Memiliki gramasi 160 gr, 220 gr, 

220 gr, dan 250 gr. Tersedia berbagai warna dan umumnya dijual per pack 

dengan isi 20 lembar. Jenis kertas ini cocok untuk kartu nama dan booklet 

karena memiliki terkstur lembut saat dipegang. 

k. Linen/Buffalo Paper 

Jenis kertas bertekstur dengan berbagai piihan warna dan cukup tebal. 

Kertas linen sangat mirip dengan kertas buffalo, bahkan sering dianggap 

jenis kertas yang sama. Gramasi yang umum dipasaran merupakan 220gr 

dan 250gr. Kertas linen sering digunakan untuk cover agenda, notes atau 

buku. 

l. Board Paper 

Kertas tebal dan sangat kaku, umumnya tersedia warna cokelat dan kuning. 

Board Paper sendiri termasuk kertas karton hanya saja ketebalannya 

bervariasi dari ketebalan 0,4 mm hingga yang paling tebal 4,3 mm. Jenis 

kertas ini biasa digunakan sebagai bahan cover buku. Fungsi lainnya bisa 

digunakan untuk papan pengumuman di sekolah atau kantor 

m. HVS Paper 

Kertas HVS merupakan jenis kertas yang paling terkenal dan sangat sering 

digunakan. Berwarna putih dengan tekstur yang agak kasar sehingga sangat 

cocok digunakan untuk menulis, cetak dokumen atau buku, dan keperluan 

kantor lainnya. Ukuran kertas HVS juga bervariasi, tersedia ukuran A4 
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hingga A0, ukuran F4, dan ukuran Q4. Gramasi yang tersedia dipasaran 

merupakan 70gr, 80gr, dan 100gr 

n. NCR Paper 

Sebagian orang menyebut kertas ini merupakan kertas karbon, justru kertas 

NCR dibuat untuk menggantikan kertas karbon. Secara fungsi kertas karbon 

dan kertas NCR memang sama, yaitu untuk menyalin tulisan. 

 

2.12 Target Audience dan Target Market 

Targeting merupakan  membidik target market yang telah kita pilih dalam 

analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran 

yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita 

tuju. Dalam menetapkan dasar segmentasi Kotler (2003) ada dua cara yang dapat 

dilakukan, yaitu pertama, consumen characteristic (karakteristik konsumen) yang 

merupakan variabel utama dalam segmentasi yang terdiri dari :  

a. Segmentasi Geografi. Pada segmentasi georafi pengelompokan dilakukan 

berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan daerah asal atau tempat 

tinggal konsumen. 

b. Segmentasi Demografi. Pada segementasi demografi pengelompokan 

dilakukan berdasarkan variabel usia, jenis kelamin dan pekerjaan 

konsumen. 

c. Segmentasi Psikologi. Pada Psychographic segmentation pengelompokan 

didasarkan pada karakteristik setiap konsumen, seperti motivasi, 

kepribadian, persepsi, interest, minat dan sikap. 
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Dalam menentukan target harus memastikan bahwa target audience yang 

dibidik itu tepat, agar semakin fokus. Ketika semakin jelas target audience-nya 

maka strategi yang akan digunakan bisa lebih menarik target audience yang 

dituju. 

Dalam jaringan periklanan konsumen merupakan target audience yang 

harus dicermati dengan seksama karena kepada merekalah iklan itu 

dikomunikasikan. Terdapat perbedaan kelompok konsumen sehingga konsep 

iklan pun seharusnya berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. 

a. In-Depth 

Selalu ingin tahu apa yang dilakukan target audience, kebiasaan mereka  

menggunakan produk yang kita iklankan, keputusan yang mempengaruhi mereka 

sehingga membeli produk kita, dll. Sehingga kita benar-benar mengenali target 

kita. 

b. Focus Group Discussion 

Memilih responden yang bias mewakili target, melakukan wawancara in 

depth dengan mereka (definurlaila.blogspot.co.id) 

Target Market merupakan jenis konsumen (bukan orang atau bisnis 

tertentu) yang ingin dilayani dengan maksimal. Kelompok komnsumen yang 

merupakan pembeli potensial dalam sebuah jenis bisnis. Karakteristik yang 

dimiliki target pasar berkaitan dengan produk yang dijual. 

http://definurlaila.blogspot.co.id/

