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ABSTRAK 

 Pancasila merupakan salah satu aset suatu bangsa yang patut untuk dijaga 
dan dilestarikan dan diberikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 
berikutnya ini bertujuan agar kebudayaan suatu bangsa tersebut tidak hilang 
ditelan zaman modern yang semakin hari semakin berkembang, Dengan adanya 
keragaman Suku, Bangsa dan Budaya di Indonesia ini tidak sepenuhnya didukung 
oleh media informasi yang menyajikan kepada anak-anak sesuatu yang menarik 
dan baru, kebanyakan dari buku Pancasila dengan sesuatu yang membosankan 
atau kuno sehingga minat rasa ingin tahu anak-anak menjadi semakin menurun 
hal ini lah yang kemudian membuat Pancasila  sendiri tidak begitu bisa 
berkembang pesat dan belum diminati oleh masyarakat luas khususnya para 
generasi muda, dengan perkembangan zaman seperti ini yang sangat memudahkan 
budaya asing untuk masuk ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri untuk negara 
Indonesia yang nantinya dasar negara Pancasila Indonesia akan dengan mudah 
dilupakan karena dengan adanya kebudayaan asing yang dikemas dengan lebih 
menarik. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak bisa dilakukan dengan 
berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang mudah ditangkap, 
dipahami dan dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar anak pun 
bisa dan mudah untuk melakukannya. Dengan demikian, anak merasa nyaman dan 
senang melakukannya tanpa merasa terbebani. Karena kurang adanya minat untuk 
menjaga dan melestarikan dasar negara Pancasila sendiri membuat generasi 
penerus bangsa melupakan dasar negara, sebagai contoh sila-sila yang terkandung 
dalam Pancasila itu sendiri terkadang masyarakat tidak mengetahui apa arti dalam 
kandungan sila tersebut, bahkan ada juga yang tidak mengingat apa kalimat dan 
lambang sila-sila tersebut. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai 
generasi penerus bangsa agar ikut serta dalam hal menjaga, mengembangkan dan 
melestarikan dasar negara dan kebudayaan bangsa yang beraneka ragam ini agar 
nantinya bisa menjadi salah satu budaya yang selalu terjaga.  
 

Kata Kunci : Buku Pop-Up, Pendidikan Pancasila, Teknik Transformation,       
Pengenalan Dasar Negara, Bahasa Rupa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

	
1.1 Latar Belakang Masalah 

Minat untuk mempelajari atau mengetahui dasar negara Pancasila saat ini 

mulai menurun karena minimnya daya tarik tampilan pada media pembelajaran, 

membuat semakin hilangnya keingintauan tentang dasar negara Pancasila, hal ini 

diungkapkan oleh Ibu Ani selaku Guru Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul 

Athfal 11 Madiun. Anak-anak merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan 

nilai-nilai Pancasila. Anak-anak biasanya cenderung bertindak sesuai dengan 

keinginannya sendiri tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan diterimanya. 

Selain itu, anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Pada saat seperti ini, 

orang tua harus menjawab dengan sabar serta dilandasi nilai-nilai Pancasila pada 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam setiap tingkah laku dan perbuatan anak-

anak juga perlu diberi bimbingan agar perilaku anak-anak sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila. Pembentukan moral pada anak-anak juga sangat dibutuhkan Hal 

ini dimaksudkan agar perilaku anak-anak tidak menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila.  

Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak bisa dilakukan dengan 

berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang mudah ditangkap, 

dipahami dan dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar anak pun 

bisa dan mudah untuk melakukannya. Dengan demikian, anak merasa nyaman dan 

senang melakukannya tanpa merasa terbebani. Karena kurang adanya minat untuk 
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menjaga dan melestarikan dasar negara Pancasila sendiri membuat generasi 

penerus bangsa melupakan dasar negara, sebagai contoh sila-sila yang terkandung 

dalam Pancasila itu sendiri terkadang masyarakat tidak mengetahui apa arti dalam 

kandungan sila tersebut, bahkan ada juga yang tidak mengingat apa kalimat dan 

lambang sila-sila tersebut. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai 

generasi penerus bangsa agar ikut serta dalam hal menjaga, mengembangkan dan 

melestarikan dasar negara dan kebudayaan bangsa yang beraneka ragam ini agar 

nantinya bisa menjadi salah satu budaya yang selalu terjaga. Dalam pengalaman 

dan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya akan menentukan bagaimana 

perkembangan si anak selanjutnya atau dapat dikataan fondasi bagi masa depan 

anak. Apabila fondasi yang ditanam pada si anak adalah karakter-karater yang 

baik maka secara otomatis karakter-karater itu akan tetap melekat dalam diri anak 

dalam setiap proses pendewasaanya . (http://www.pusakaindonesia.org/) 

Pancasila merupakan salah satu aset suatu bangsa yang patut untuk dijaga 

dan dilestarikan dan diberikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya ini bertujuan agar kebudayaan suatu bangsa tersebut tidak hilang 

ditelan zaman modern yang semakin hari semakin berkembang, Dengan adanya 

keragaman Suku, Bangsa dan Budaya di Indonesia ini tidak sepenuhnya didukung 

oleh media informasi yang menyajikan kepada anak-anak sesuatu yang menarik 

dan baru, kebanyakan dari buku Pancasila dengan sesuatu yang membosankan 

atau kuno sehingga minat rasa ingin tahu anak-anak menjadi semakin menurun 

hal ini lah yang kemudian membuat Pancasila  sendiri tidak begitu bisa 

berkembang pesat dan belum diminati oleh masyarakat luas khususnya para 
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generasi muda, dengan perkembangan zaman seperti ini yang sangat memudahkan 

budaya asing untuk masuk ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri untuk negara 

Indonesia yang nantinya dasar negara Pancasila Indonesia akan dengan mudah 

dilupakan karena dengan adanya kebudayaan asing yang dikemas dengan lebih 

menarik. (www.academia.edu) 

 

 

Gambar 1.1 Teks Pancasila 
Sumber : www.radarbangka.co.id 

 

Buku adalah salah satu pilihan terbaik dalam upaya mempopulerkan 

kembali legenda yang mulai terlupakan. Seperti yang diungkapkan Soepena 

(1997), keunikan buku yang tidak ditemukan pada media yang lain adalah, buku 

bersifat pasif. Sifat pasif disini berarti pengguna tidak dipacu menurut kecepatan 

bunyi suara yang dihasilkan media perekam, pengguna secara bebas dapat 

menentukan kecepatannya sendiri dalam membaca buku. Buku sendiri dianggap 

lebih stabil dibandingkan dengan penjelasan lisan, informasinya dapat dibaca 

berulang hingga dapat dimengerti, atau bahkan dihafalkan. Membaca buku juga 

dapat mengembangkan bahasa anak-anak terutama di usia mulai sekolah. anak-
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anak adalah pasar masa depan. Jika seorang anak menyukai sesuatu dimasa 

kecilnya, kesenangan ini akan terus terbawa hingga ia dewasa. Ditambah dengan 

daya ingat visual anak-anak yang lebih kuat dan kemampuan menyerap informasi 

yang lebih cepat, anak-anak adalah target dengan potensi yang paling besar dalam 

pembuatan karya tugas akhir ini. Anak-anak di usia 5 hingga 7 tahun memiliki 

kemampuan motorik dan menalar yang dapat mengimbangi rasa penasaran 

mereka, dan mulai tertarik untuk mencari sendiri apa yang menjadi kesenangan 

mereka.  

Pop-up adalah istilah yang sering diterapkan pada setiap buku tiga dimensi 

maupun bergerak. Desain dan pembuatan pop-up merupakan rekayasa dan 

kemahiran seorang yang disebut paper engineering dalam melipat kertas. Hal ini 

sangat mirip dengan seni melipat kertas asal Jepang, origami. Origami tidak 

memerlukan penempelan dan pemotongan kertas untuk membuat sebuah bentuk, 

melainkan hanya dengan dilipat. Sedang pop-up harus melalui proses lipat, 

potong, dan tempel untuk mendapat sebuah bentuk yang diinginkan. Keunikan 

efek 3 dimensi yang tercipta ketika buku pop-up dibuka, dapat lebih menarik 

minat pembaca sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai (Carter, 

dkk, 1999: 3).  

Pembuatan buku pop-up diawali dengan penentuan konsep dan jalan 

cerita. Selanjutnya menentukan teknik – teknik yang dipakai dalam membuat 

bentuk pop-up tersebut. Menurut Sabuda dalam Frequenty Asked Question, 

Creative Questions, teknik pop-up ada berbagai macam antara lain, diantaranya 

teknik transformations, volvelles, peepshow, flaps, pull-tabs, pull-downs dan 
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sebagainya (http://wp.robertsabuda.com/). Teknik yang akan digunakan dalam 

perancangan ini adalah teknik lipat v-folding yang akan berdiri tegak ketika 

halaman buku dibuka. Dengan teknik pop-up pendukung, yaitu teknik volvelles 

dan pull-tabs dipilih karena dianggap lebih mudah dan menarik, dimana pada 

teknik volvelles adalah tampilan bentuk Pop-up yang mengunakan unsur 

lingkaran dalam pembuatannya, tampilan ini memiliki bagian-bagian yang dapat 

berputar. Penggunaan teknik pull-tabs digunakan pada saat interaksi antara 

karakter satu dengan karakter lainnya dengan sebuah kertas geser, pita, atau 

bentuk yang ditarik dan didorong untuk mengungkapkan gerakan gambar baru. 

dapat menjadikan objek gambar menjadi bergerak ketika kita menarik atau 

menggeser, sehingga mempermudah anak - anak berimajinasi untuk masuk di 

dalam buku pop-up Pancasila dan dapat menarik minat baca pada anak-anak pada 

buku. Dalam paper engineering terdapat berbagai macam teknik yang digunakan 

terutama dalam buku cerita anak-anak seperti teknik lift the flap, v-folding dan 

lain-lain (www.dgi-indonesia.com).  

 

 

Gambar 1.2 Dasar membuat pop-up 
Sumber : http://google.com/, 2015 
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Ilustrasi merupakan gambaran pesan yang tak terbaca yang dapat 

menguraikan cerita, berupa gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis informasi yang 

memikat. Sehingga dapat menjelaskan makna yang terkandung didalam pesan 

tersembunyi (Muller, dkk, 1995 : 35).  

Ilustrasi untuk anak merupakan tampilan visual pembelajaran untuk anak-

anak dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lebih lengkap. Kebanyakan 

anak-anak lebih menyukai tampilan visual yang berwarna daripada tampilan 

hitam putih. Fungsi ilustrasi tidak hanya sebagai pelengkap, elemen estetis atau 

hanya penjelas saja, namun ia berfungsi sebagai media penghubung dan 

memberikan sebuah ungkapan visual yang juga memiliki fungsi komunikasi 

antara pembaca dan sang illustrator. Teknik menggambar kartunal (kartun) dapat 

mempermudah dalam memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak jaman 

sekarang, dengan gaya gambar yang tidak realis atau terlihat seperti cerita rakyat 

jaman dahulu dapat menumbuhkan ketertarikan anak-anak untuk membacanya 

karena gaya gambar kartun terlihat lebih menarik, lucu dan tidak membosankan. 

Pengertian umum kartun adalah sebuah gambar lelucon yang muncul di media 

massa, yang hanya berisikan humor semata, tanpa membawa beban kritik sosial 

apapun. Tetapi berbeda dengan pendapat Sudarta (Alex Sobur, 2003 : 138), kartun 

adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. Karikatur adalah 

deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, dengan 

„mempercantiknya‟ dengan penggambaran ciri khas lahiriah untuk tujuan 

mengejek (Agung, dkk, 2010 : 3).  
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Anak-anak usia 5-7 adalah usia yang dianggap tepat sebagai target audiens 

dalam pembuatan buku anak karena pada usia tersebut, anak-anak baru dapat 

membaca sendiri tanpa bantuan orang tua, selalu ingin tahu dan tertarik terhadap 

buku berwarna (full-color) dan buku yang memiliki ilustrasi bergambar. 

Sepanjang usia prasekolah anak memberi tanda-tanda kepada tentang persediaan 

energi yang tidak terbatas di dalam diri mereka, yang mana hal tersebut 

mengizinkan dia belajar mengenai bermacam-macam aktivitas dan gagasan 

dengan cepat dan tepat. Dan pada usia sekolah, anak belajar keterampilan dasar 

menulis dan kerjasama yang akan memungkinkan dirinya sendiri untuk menjadi 

suatu anggota yang produktif di dalam masyarakat, dan kebutuhan akan prestasi 

menjadi lebih penting bagi dirinya sendiri (Erikson, 1993 : 50-55).  

Bahasa gambar dan bahasa kata mempunyai hubungan yang erat bagi 

perkembangan membaca dini anak, metode bercerita dengan gambar dari gambar- 

gambar itu jelas pesannya hingga tidak mudah disalahtafsirkan dan tradisi dapat 

dipertahankan untuk waktu yang sangat lama dan hanya sedikit mengalami 

perubahan. Berpikir bukan hanya dengan bahasa kata, tetapi juga dengan bahasa 

rupa (bahasa gambar), kedua kegiatan ini sebenarnya sekaligus bercerita atau 

membaca melalui bahasa rupa (gambar) dan bahasa kata (tulisan). Membacakan 

pendidikan dengan bercerita yang menarik pada anak akan membuat anak menjadi 

tahu bahwa dalam cerita atau bacaan itu ada sesuatu hal yang menarik baginya, 

sehingga anak ingin lebih mengetahui sendiri apa yang terdapat dalam cerita 

tersebut. Hal ini sama artinya dengan menumbuhkan minat membaca anak dan 

meningkatkan kegemaran membacanya semakin baik (Tabrani, 2005 : 36-37). 
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Sehingga buku pop-up Pancasila untuk anak-anak usia 5-7 tahun dianggap tepat 

sebagai cara untuk memperkenalkan dasar negara Indonesia sejak dini.  

Jenis cerita yang disampaikan dalam buku pop-up bisa sangat beragam 

mulai dari pengetahuan seperti pengenalan hewan, geografis suatu negara, 

kebudayaan, sejarah, kegiatan keagamaan, hingga cerita imaginer seperti 

dongeng, fabel, cerita rakyat, mitos, legenda. (Ann Montanaro,thn:hal) 

Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu inovasi atau 

sesuatu yang menarik agar minat belajar anak- anak tentang dasar negara semakin 

tinggi, maka diperlukan sesuatu yang menarik, salah satunya dengan buku tentang 

dasar negara Pancasila berbasis Pop-Up yang saat ini merupakan media yang 

sudah cukup diminati karena didukung dengan visualisasi 3D, karena biasanya 

buku yang ada saat ini hanya buku dengan tampilan 2D, dengan tampilan 3D ini 

akan membuat semakin menarik. Sehingga pesan yang nantinya akan disampaikan 

akan dengan mudah diterima oleh penikmat buku tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana merancang buku pop-up 

pendidikan Pancasila dengan teknik transformation sebagai uapaya pengenalan 

dasar negara Indonesia utuk anak-anak ? 

1.3 Batasan Masalah 

a. Batasan masalah melingkupi 5 (lima) dasar negara Indonesia. 

b. Teknik pop-up yang digunakan adalah teknik transformation dengan 

teknik pendukung, yaitu teknik lipat v-folding dan internal stand.  
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c. Merancang buku pop-up yang menggunakan ilustrasi kartun anak-anak 

usia 5-7 tahun. 

d. Pengangkatan buku edukasi ini berdasarkan teks Pancasila yang sudah 

ada, dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap segmentasi dan 

karakteristik pop up. 

e. Segmentasi Geografis dari buku ini adalah Propinsi Jawa Timur dengan 

usia 5-7 tahun. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari laporan pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a.  Untuk merancang buku pop-up Pendidikan Pancasila dengan teknik 

transformation sebagai upaya pengenalan Dasar Negara Indonesia untuk 

anak-anak. 

b.  Untuk mengimplementasikan hasil ilustrasi kartun untuk anak-anak usia 5-

7 tahun 

 c.  Untuk mengimplementasikan teknik pop-up transformation, dengan 

pendukung v-folding dan internal stand dalam  buku pop-up. 

1.5 Manfaat  

 Dari laporan ini diharapkan akan memberikan  manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai referensi atau masukan bagi pencipta buku pop-up kepada peneliti 

terdahulu dan kepada peneliti sendiri untuk menciptakan buku pop-up 

yang lebih baik.  



10 
	

 

b. Memperkaya perancangan buku pop-up dalam memperkenalkan Pancasila 

untuk menarik minat baca anak-anak. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan konstribusi kepada berbagai pihak tentang alternatif 

memperkenalkan Pancasila. 

b. Sebagai atribut pendidikan yang diimplementasikan untuk menarik minat 

baca anak – anak. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang pernah 

mengangakat media yang serupa, yaitu dengan menggunakan media buku pop-up. 

Kegunaan analisis dari penelitian terdahulu adalah menganalisis hasil penelitian 

sebelumnya dan dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian ini. Penelitian 

terdahulu juga bisa menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan 

perancangan buku pop-up pendidikan Pancsila, khususnya bagaimana cara 

mengenalkan dasar negara Indonesia dengan menggunakan ilustrasi kartun kepada 

anak-anak. 

Oleh karena itu, bab ini juga menjelaskan tentang definisi buku, teori buku 

pop-up, teknik-teknik pembuatan pop-up, buku ilustrasi, teknik menggambar 

kartun dan teori-teori lain yang mendukung permasalahan penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Titis Febri Prabandari, 

2015. Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dari program 

studi S1 Desain Komunikasi Visual, dengan judul Perancangan 

Multiconstructional Pop-Up Book Cerita Sawunggaling Sebagai Upaya 

Pelestarian Legenda Asli Surabaya Untuk Anak-Anak. Perancangan mengenai 

perancangan buku pop-up cerita anak ini agar membangun serta mengasah nilai-

nilai budaya local melalui cerita Sawunggaling . Pembuatan buku ini diperoleh 

teknik konsep perancangannya, yaitu teknik ilustrasi kartun. Di dalam konsep 
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tersebut merupakan bagian terbesar dari tema pembuatan buku ini. Hasil 

pembuatan buku ini diharapkan dapat memicu pemikiran para pembuat buku 

edukasi anak-anak untuk melestarikan dasar negara Indonesia yang kini sedikit 

diabaikan karena perkembangan zaman. 

Untuk penelitian pada saat ini yang dilakukan adalah Perancangan Buku 

Pop Up Pendidikan Pancasila dengan Teknik Transformation sebagai Upaya 

Pengenalan Dasar Negara Indonesia Untuk Anak-Anak. Pada kenyataanya, anak-

anak kurang mengenal Dasar Negara Pancasila, anak-anak hanya menganggap 

pancasila itu adalah hal yang monoton, salah satu penyebabnya adalah karena 

pengemasan buku edukasi Pendidikan Dasar Pancasila kurang menarik dan jarang 

ditampilkan oleh media. Yang membedakan penelitian saat ini, yaitu Pendidikan 

Dasar Negara Indonesia yang ditampilkan secara lebih menarik, dan dikemas 

secara berbeda, yaitu dengan buku pop-up dengan menggunakan ilustrasi kartun. 

Jenis buku yang disukai anak-anak adalah buku ilustrasi. Mengapa buku 

ilustrasi lebih diminati karena dapat memberikan konstribusi lebih pada minat 

baca anak-anak pada buku sastra Indonesia. Ketrampilan dalam memahami 

sebuah buku juga dapat dikembangkan pada saat anak membaca buku edukasi 

dasar negara pancasila melalui buku ilustrasi. Melalui buku pop-up dengan 

menggunakan ilustrasi kartun yang dianggap dapat menjadi daya tarik tersendiri 

bagi anak-anak usia 5-7 tahun dengan menyajikan visualisasi yang menarik 

dengan menggunakan ilustrasi kartun. Pendekatan dari buku ini lebih bersifat 

emosional karena memberikan pesan moral dan nilai-nilai Pancasila yang baik 

kepada pembacanya sesuai dengan isi dalam buku tersebut. 
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2.2  Pancasila 

Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi 

ideologi tetap pada bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila 

adalah ideologi bagi Republik Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar 

yang mengatur pemerintahan negara. Pancasila dikenal pada zaman kerajaan 

Sriwijaya dan Majapahit dimana dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat ataupun kerajaan meskipun pancasila tersebut belum 

dirumuskan secara konkrit. Mpu Tantular menulis pada kitab Sutasoma , 

Pancasila artinya “berbatu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang 

lima” Etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa kasta 

Brahmana) dari India yaitu panca yang berarti “lima” serta sila yang berarti 

“dasar”. Jadi , “Pancasila” dapat diartikan sebagai “lima dasar” 

Makna yang terkandung pada Pancasila (ke-5 sila) adalah : 

Pada bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta 

peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, 

serta berlindung untuk meraih tujuan.  Perisai Garuda bergambar lima simbol 

yang memiliki arti masing-masing iyalah  : 

Bintang : Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa “Memercayai adanya 

Tuhan yang satu, Tuhan yang maha Esa”. 

Rantai Baja : Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Mengandung pengertian : “Hak hidup, Hak Kebebasan, Persamaan Hak serta Hak 

untuk memiliki”. 
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Pohon beringin : Sila Ketiga : Persatuan Indonesia “Negara Indonesia yang 

terdiri dari berbagai suku serta adat istiadat harus bersatu untuk Negara Indonesia, 

Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa 

serta negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan”. 

Kepala banteng : Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan “Mengutamakan 

kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan untuk 

kepentingan bersama. Dengan itikad yang baik , rasa tanggung jawab menerima 

serta melaksanakan hasil musyawarah”. 

Padi dan kapas : Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia : 

“Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap 

serta suasana kekeluargaan dan gotong-royong. Bersikap adil pada semua 

golongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-

hak orang lain. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan 

yang berkeadilan sosial”. 

 

Gambar 2.1 Lambang Garuda 
( Sumber : www.google.com ) 
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Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno iyalah kendaraan Dewa 

Vishnu yang besar dan kuat. Burung Garuda bewarna iyalah kuning emas yang 

menggambarkan sifat agung dan jaya. Burung Garuda iyalah seekor burung yang 

gagah dengan paruh, sayap, ekor,serta cakar yang menggambarkan kekuatan serta 

tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung garuda pancasila iyalah melambangkan 

hari kemerdekaan Indonesia , 17 Agustus 1945 Bulu masing-masing sayah 

berjumlah 17 helai Bulu Ekor yang berjumlah 8 helai Bulu Leher berjumlah 45 

helai Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis katulistiwa yang 

melukiskan lokasi Indonesia berada pada garis katulistiwa. Warna dasar perisai 

adalah merah putih melambangkan warna Negara . 

(http://www.gurupendidikan.com). 

2.3 Butir-butir Pancasila 

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha ESA 

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab. 

3. Mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama 

antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Membina kerukunan hidup antar sesama umat agama dan berkepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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5.   Agama dan kepercayaan adalah masalah yang menyangkut hubungan 

pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa 

6. Mengembangkan sikap saling menghormati menjalankan kebebasan 

beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 

7. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa kepada orang lain. 

b. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengakui persamaan derajat,  hak dan kewajiban asasi setiap manusia 

tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,  jenis kelamin, warna 

kulit, dan sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat 

manusia. 

10. Mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama 

dengan bangsa lain. 
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c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia 

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan 

Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau 

golongan . 

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara 

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air 

Indonesia. 

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

6. Mengembangkan persatuan  Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

d. Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan Perwakilan 

1. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama. 

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan. 

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai 

sebagai hasil musyawarah. 
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6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan 

hasil keputusan musyawarah. 

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan pribadi atau golongan. 

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang 

jujur. 

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan matabat 

manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan 

kesatuan demi kepentingan bersama. 

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk 

melaksanakan permusyawaratan. 

e. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan susasana 

kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

3. Menjaga keseimbangan atara hak dan kewajiban. 

4. Menghormati hak orang lain. 

5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri 

sendiri. 

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan 

terhadap orang lain. 
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7. Tidak menggunakan hak milik untuk untuk hal-hal yang bersifat 

pemborosan dan gaya hidup mewah. 

8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan 

atau  kepentingan umum. 

9. Suka bekerja keras. 

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan 

dan kesejahteraan bersama. 

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan 

yang  merata dan keadilan sosial.( www.academia.edu) 

2.4 Pengertian Buku 

Buku adalah sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan satu. Kertas-

kertas bertulisan itu mempunyai tema bahasan yang sama dan disusun menurut 

kronologi tertentu, dari awal bahasan sampai kesimpulan dan bahasan tersebut. 

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Pengetahuan tertentu dijadikan sebagai 

satu kesatuan di dalam buku. Agar pengetahuan tidak terpencar-pencar dan mudah 

dipelajari, maka diciptakanlah buku. Tujuan dari buku tidak lain hanyalah untuk 

menyatukan ilmu pengetahuan tertentu agar terkumpul dalam satu tempat 

sehingga mudah ditemukan dan dipelajari. 

Jenis buku ada bermacam-macam, bukan hanya buku ilmu pengetahuan, 

diantaranya adalah buku cerita, buku komik, buku novel, dan sebagainya. 

Biasanya buku mempunyai ukuran tertentu yang membedakannya dengan 

penyatuan kertas bertulisan lainnya. Umumnya buku mempunyai ukuran yang 

memudahkannya untuk digenggam atau dibawa-bawa oleh seseorang. Tidak 
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terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. 

Kepraktisan menjadi tujuan utama lain dari buku. ( 

http://matakristal.com/pengertian-buku/ ) 

Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum. 

Sebagaimana yang dikutip dari ensiklopedia bebas (www.wikipedia.org) jenis-

jenis buku antara lain: 

a. Buku Fiksi 

Jenis buku ini merupakan salah satu jenis buku yang paling banyak 

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

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

grafis, ataupun komik. 

b. 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 adalah : buku sekolah, buku jurnalistik, atlas, album laporan 

tahunan, dan sebagainya. 

2.4.1 Anatomi Buku 

Sebelum mendesain buku perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain 

desain sampul muka, desain navigasi, kejelasan informasi, kenyamanan membaca, 

perbedaan yang jelas antar bagian dan lain-lain. Pada umumnya buku dibagi 

menjadi tiga bagian yang nantinya akan terbagi lagi berdasarkan fungsinya 

masing-masing. 
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a. Bagian depan dari buku adalah cover, judul bagian dalam, colohone 

(informasi percetakan buku), dedication (pesan atau ucapan terima kasih), 

proloque (halaman pengantar), sambutan dari pihak lain, content (daftar 

isi). 

b. Bagian isi yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab, serta dalam setiap bab 

membicarakan topik yang berbeda. 

c. Bagian belakang buku terdiri dari daftar pustaka, daftar istilah, daftar 

gambar, serta cover belakang yang biasanya berisi gambaran singkat 

mengenai buku. 

2.5 Pop – Up 

Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Sekilas pop-up hampir sama dengan 

origami dimana kedua seni ini mempergunakan tehnik melipat kertas. Walau 

demikian origa- mi lebih memfokuskan diri pada menciptakan objek atau benda 

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. (Ann 

Montanaro, A Concise History of Pop-up and Movable Books) 

Penggunaan buku seperti ini bermula dari abad ke-13, pada awalnya pop-

up digunakan untuk mengajarkan anatomi, matematika, membuat perkiraan 

astronomi, menciptakan sandi rahasia dan meramalkan nasib. Selama berabad-

abad lamanya buku seperti ini hanya digunakan untuk membantu pekerjaan 

ilmiah, hingga abad ke-18. 
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Gambar 2.2 Teknik Movable 

Sumber : http://dgi.indonesia.com, 2015 

 

2.5.1 Jenis-jenis Teknik Pop-up 

Jenis pop-up ada bermacam-macam, beberapa diantara- nya adalah pop-

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

downs dan sebagainya (http://dgi.indonesia.com,2015). Berikut ini adalah macam-

macam teknik pop up : 

a. Transformations 

Transformations adalah tampilan bentuk Pop-up yang terdiri dari 

potongan–potongan Pop-up yang disusun secara vertikal. Apabila menarik lembar 

halaman ke samping atau ke atas sehinga tampilan dapat berubah ke bentuk yang 

berbeda. 

 

Gambar 2.3 Teknik Transformation 
Sumber : http://www.pop-ups.net/ 
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b. Volvelles 

Volvelles adalah tampilan bentuk Pop-up yang mengunakan unsur 

lingkaran dalam pembuatannya, tampilan ini memiliki bagian-bagian yang dapat 

berputar. 

 

Gambar 2.4 Teknik Volvelles 
Sumber : www.etsy.com 

c. Peepshow 

Peepshow atau juga disebut trowongan buku, tersusun dari serangkaian 

tumpukan kertas yang ditempatkan atau disusun bertumpuk menjadi satu di 

belakang kertas yang lain, menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif, seperti 

melihat ke dalam sebuah terowongan. 

 

Gambar 2.5 Teknik Peepshow 
Sumber : www.sarabande.com 
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d. Carousel 

Carousel didukung dengan tali, pita, kancing, dan lain sebagainya jika 

dibuka dan dilipat kembali akan berbentuk benda yang kompleks. Hal ini 

menciptakan serangkaian tampilan dua dimensi ataupun tiga dimensi sehinga 

menyajikan bentuk nyata. 

 

 

Gambar 2.6 Teknik Carausel 
Sumber : www.amazingpopup.com 

 

e. Box and Cylinder 

Box and cylinder atau kotak dan silinder adalah gerakan sebuah kubus atau 

tabung yang bergerak naik dari tengah halaman ketika buku dibuka. 

 

Gambar 2.7 Teknik Box and Cylinder 
Sumber : www.popularkinetics.com 
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f. Pull tab 

Pull tab atau tarik tab yaitu 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). 

 

Gambar 2.8 Teknik Pull tab 
Sumber : www.amazingpopup.com 

Beberapa buku pop-up mengunakan salah satu jenis, yang lainnya 

menggunakan lebih dari satu jenis. Pencipta dan pendesain buku seperti ini 

dikenal dengan sebutan paper engineering. nya dibuka atau bagiannya digeser, 

bagian yang dapat berubah bentuk, memiliki tekstur seperti benda aslinya bahkan 

beberapa ada yang dapat mengeluarkan bunyi.  

Hal lain yang membuat buku pop-up menarik dan berbeda dari buku cerita 

ilustrasi biasa adalah ia memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya 

yang dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka. “Pembaca seperti 

menjadi bagian dari hal yang menakjubkan itu karena mereka memiliki andil 

ketika mereka membuka halaman buku”. Hal ini membuat pembaca memancing 

antusias pembaca dalam mengikuti ceritanya karena mereka menanti kejutan apa 
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lagi yang akan diberikan di halaman selanjutnya.  

Buku pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang 

ingin disampaikan dalam sebuah cerita sehingga dapat lebih dapat terasa. 

Tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata 

ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Gambar 

dapat secara tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan dapat 

berdiri megah ditengah-tengah halaman dengan cara pemvisualisasi ini, kesan 

yang ingin ditampilkan dapat lebih tersampaikan.  

Jenis cerita yang disampaikan dalam buku pop-up bisa sangat beragam 

mulai dari pengetahuan seperti pengenalan hewan, geografis suatu negara, 

kebudayaan, sejarah, kegiatan ke- agamaan, hingga cerita imaginer seperti 

dongeng, fabel, cerita rakyat, mitos, legenda.  (Robert Sabuda, Frequenty Asked 

Question, Creative Questions, Robertsabuda.com) 

Selain berbagai keunggulannya, buku pop-up memiliki kelemahan juga. 

Kelebihan buku pop-up adalah kelemahannya juga karena memiliki mekanik yang 

dapat membuat buku pop-up bergerak, muncul hingga secara lebih berdimensi 

waktu pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang lebih 

ekstra sehingga mekanik dapat bekerja dengan baik dalam waktu yang lama dan 

juga untuk menjaga durabilitynya. Seperti pada yang dimiliki oleh buku robert 

sabuda, ia memiliki 1000- 1500 pekerja yang dapat menghasilkan 10.000 hingga 

15.000 buah buku pop-up dalam tiap minggunya. Hal ini meyebabkan buku pop-

up menjadi lebih mahal dari pada buku cerita ilustrasi pada umumnya.  
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Buku pop-up memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna, seperti: 

Mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan 

lebih baik, lebih mendekatkan anak dengan orang tua karena buku pop-up 

memiliki bagian yang halus sehingga memberikan kesempatan untuk orang tua 

duduk bersama dengan putra-putri mereka dan menikmati cerita (mendekatkan 

hubungan antara orang tua dan anak), dapat mengembangkan kreatifitas anak, 

merangsang imaginasi anak, menambah pengetahuan hingga memberikan 

penggambaran bentuk suatu benda (pengenalan benda)  

Manfaat lain dari buku pop-up adalah media ini dapat digunakan sebagai 

media untuk menanamkan kecintaan terhadap membaca. Dibandingkan dengan 

buku cerita anak yang biasa, buku pop-up dapat lebih memberikan kenikmatan 

dalam membaca cerita. Dalam menikmati buku pop-up, anak tidak hanya 

membaca sebuah cerita, mereka dapat berinteraksi dengan cerita yang 

disampaikan dalam buku dan ikut aktif sebagai pelaku, baik itu melalui sentuhan, 

pengamatan atau bahkan melalui suara yang disajikan dalam buku pop-up. Unsur 

kejutan yang dimiliki buku pop-up dapat menumbuhkan rasa penasaran anak 

terhadap kelanjutan suatu cerita sehingga membuat anak semakin gemar untuk 

membaca.  

2.5.2 Teknik Pendukung Pembuatan Pop-Up 

 Jika dilihat secara keseluruhan, buku pop up tidak jauh berbeda dengan 

buku lainya. Hanya saja, pada setiap pembuatan buku pop up desainer haruslah 

memiliki ketrampilan khusus. Sama seperti buku lainnya.pembuatan buku diawali 

dengan penentuan konsep dan jalan cerita. 
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 Pop up memiliki banyak sekali teknik-teknik yang jika dikembangkan dan 

dirangkai akan menghasilkan satu kesatuan gerak yang indah serta bentuk yang 

mengejutkan. Terdapat beberapa sumber mengenai pengenalan teknik dasar pop 

up. Berkembangnya pop up saat ini telah memiliki lima teknik dasar. Kelima 

teknik ini merupakan teknik yang paling dasar dan tepat untuk digunakan sebagai 

awal mempelajari dan mengenal pola pop up. 

a. V-Folding 

 Menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Panel 

ini diletakkan disisi dalam kartu sehingga tidak tampak dari luar. Sudut harus 

diperhatikan agar tidak terjadi kemiringan. (Mark Hiner, 1996:16) 

 

Gambar 2.9 Teknik V-Volding 
Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

 

b. Internal Stand 

 Biasanya digunakan sebagai sandaran kecil, sehingga pada saat dibuka, 

gambarnya akan berdiri. Dibuat dengan cara potongan kertas yang dilipat tegak 

lurus dan diberi panel untuk ditempelkan pada kartu. 
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Gambar 2.10 Teknik Internal Standing 
Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

 

c. Rotary 

Caranya dengan membuat dua bagian secara terpisah dan distaukan oleh poros 

ditengahnya. Harus diperhatikan ketepatan porosnya sehingga pada saat diputar, 

gambar yang tampak melalui lubang yang disediakan tidak melenceng. 

 

Gambar 2.11 Teknik Rotary 
Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

d. Mounth 

 Teknik yang biasanya digunakan untuk gerakan mulut suatu karakter do 

film kartun. Teknik ini merupakan gambaran dari teknik dua teknik single slit 

yang berhadapan. Dengan satu ptongan dibagian yang dilipat, lalu satu sisi dilipat 

ke atas dan satu ke bawah dengan sudut tertentu. Lalu dua sisi yang dilipat dibuka 

kembali dan dilipat dibagian dalam. (Paul Jackson, 1993:25) 
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Gambar 2.12 Teknik Mounth 
Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

e. Parallel Slide 

 Biasanya digunakan untuk memungkinkan ada gerakan secara segaris. 

Cara membuatnya dengan membuat lubang secukupnya sebagai lintasan, 

kemudian tempelkan gambar dan panel dengan posisi gambar-kartu-panel, 

sehingga kartu terletak di lapisan tengah. Dengan demikian gambar dapat 

digerakan. 

 

Gambar 2.13 Teknik Parallel Slide 
Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

 

2.5.3 Prinsip-Prinsip Penyusunan Buku Pop Up 

 Beberapa prinsip dalam penyususnan desain ilustrasi buku pop up antara 

lain : 

a. Keseimbangan 

Keseimbangan atau balance merupakan prinsip dalam komposisi yang 
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menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi 

dengan unsur-unsur rupa (Sunaryo, 2002:22). Prinsip keseimbangan 

diterapkan dalam karya ini sebagai acuan penataan objek gambar dan teks 

cerita untuk menciptakan suatu keseimbangan yang tepat. 

b. Kombinasi 

Unsur rupa pada dasarnya sama atau serupa, tetapi beraneka bentuk, 

warna, dan ukurannya. Penerapan dalam karya ini antara lain peragaman 

nada warna dengan variasi nada warna analogus dan subjek tokoh pada 

setiap halaman yang menghasilkan kesatuan yang menarik dan selaras. 

c. Kesatuan 

Kesatuan adalah hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh dari 

unsur-unsur visual pada karya seni sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Kesatuan diperlukan dalam suatu karya grafis yang mungkin terdiri dari 

beberapa elemen didalamnya (Sunaryo, 2003:31). Dalam pembuatan karya 

ini prinsip kesatuan digunakan sebagai penggabungan elemn-elemen yang 

ada saling mendukung antara gamabr dan teks sehingga diperoleh titik 

focus yang dituju. 

2.5.4 Jenis Kertas Pop-Up Book 

Media pengaplikasian untuk Pop-Up cukup beragam. Pop-Up dapat 

digunakan dalam buku bergambar, kartu ucapan, dan masih banyak lagi. Buku 

anak juga merupakan salah satu media yang paling sering digunakan sebagai 

media pengaplikasian dalam Pop-Up. Banyak sekali metode yang digunakan 
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dalam Pop-Up akan tetapi lipatan dan siku- siku merupakan dasar yang paling 

utama dalam pembuatan Pop-Up. 

Pop-Up biasa dikenal juga sebagai teknik rekayasa kertas atau paper 

crafting, yang merupakan salah satu turunan keilmuan dari paper engineering, 

yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang kertas, baik cara mengelolanya 

maupun cara memprosesnya. Selain itu Pop-Up, origami dan juga packaging  

masih dalam satu turunan keahlian yang sama yaitu Paper Enginnering. Jenis 

Pop-Up ada bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah pop-up,  

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

dan sebagainya. Beberapa buku pop-up hanya mengunakan salah satu jenis, yang 

lainnya menggunakan lebih dari satu jenis (library.binus.ac.id) 

Untuk bahan cover yang menggunakan hardcover, pop-up book 

menggunakan Both 30 Standar hardcover buku atau seperti buku tahunan. Untuk 

bahan kertas pop-up, dalam pop-up book menggunakan Art Paper 260gr, seperti 

bahan kartu nama atau seperti bahan poster. 1 Pop-Up Book bisa memuat 1-8 lapis 

Pop-Up (http://www.popup-book.com/). 

2.6 Ilustrasi 

Pengertian ilustrasi adalah proses penggambaran objek, baik visual 

maupun audio dan lain-lain. Komunikasi visual merupakan suatu komunikasi 

melalui wujud yang dapat diserap oleh indera pengelihatan. Pada media 

komunikasi, khususnya media cetak, terdiri atas beberapa unsur yaitu warna, 

tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, dan lain sebagainya. 
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Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1996), ilustrasi 

dibagi menjadi dua jenis yaitu ilustrasi audio dan ilustrasi visual. Ilustrasi audio 

berarti musik yang mengiringi suatu pertunjukan sandiwara di pentas, radio atau 

musik yang melatari sebuah film. Ilustrasi visual atau yang lebih dikenal dengan 

kata lain ilustrasi yaitu gambar dapat berupa foto atau lukisan untuk membantu 

memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya ; dapat juga bermakna gambar, 

desain, diagram untuk penghias halaman sampul. 

Dalam new Encyclopedia (funk & wagnals) illustration is pictorial 

material appearing with text and amplifying or enchancing it, although 

illustration may be maps, charts, diagrams, or objects related in some 

mannerdirectly, inderctly, symbolically. (Ilustrasi adalah materi gambar yang 

ditampilkan dengan teks dan memperjelas atau memperindah/ membuat lebih 

manarik. Juga dapat berupa peta diagram hiasan, mereka biasanya ditampilkan 

dalam bentuk pemandangan, manusia, atau hubungan objek-objek dalam beberapa 

jenis secara tidak langsung dengan symbol). 

Wojirsch berpendapat, ilustrasi merupakan gambaran pesan yang tak 

terbaca yang dapat menguraikan cerita, berupa gambar dan tulisan, yaitu bentuk 

grafis informasi yang memikat. Sehingga dapat menielaskan makna Yang 

terkandung didalam pesan tersembunyi (1995). 

2.6.1 Ilustrasi Untuk Anak 

 Ilustrasi untuk anak merupakan tampilan visual pembelajaran untuk anak-

anak dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lebih lengkap. Kebanyakan 
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anak-anak lebih menyukai tampilan visual yang berwarna daripada tampilan 

hitam putih. 

 Beberapa manfaat visual dalam pembelajaran antara lain, visual dapat 

memotivasi anak-anak dengan cara menarik perhatian mereka, mempertahankan 

perhatian serta mendapatkan respon-respon emosional. Selain itu, visual juga 

dapat menyederhanakan informasi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. 

Dengan kata lain, peranan visual dalam pembelajaran termasuk penting untuk 

mendukung informasi tertulis dan informasi lisan atau verbal information. 

(http://elearning.unesa.ac.id). 

2.7 Kartun 

 Kartun berasal dari bahasa italia. Cortone yang berarti kertas (paper), 

bukan ‘kertas biasa’ tetapi ‘kertas tebal’, yang memiliki dua jenis gambar dalam 

bidang seni rupa dimaknai sebagai sketsa awal untuk keseluruhan karya (utuh), 

sedangkan dalam bidang jurnalistik dimaknai sebagai gambar lucu atau 

kritikan/sindiran. Di Indonesia istilah kartun lebih dekat dengan istilah karton dari 

bahasa belanda, yang berarti kertas tebal, karena bangsa Indonesia memiliki 

kedekatan historis dengan Belanda sebgai Negara jajahan. 

 Pengertian kartun adalah sebuah gambar lelucon yang muncul di media 

masa, yang hanya berisikan humor semata, tanpa membawa beban kritik social 

apapun. Tetapi berbeda dengan pendapat Sudarta (dalam Alex Sobur, 2003:138), 

kartun adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. Karikatur 

adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, 
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dengan ‘mempercantiknya’ dengan penggambaran ciri khas lahirlah untuk tujuan 

mengejek. 

 Pramono berpendapat senda, bahwa sebetulnya karikatur adalah bagian 

dari kartun, khususnya dari jenis kartun opini, tetapi kemudian menjadi salah 

kaprah. Karikatur yang sudah diberi muatan pesan, kritik, dan sebagainya berarti 

telah menjadi kartun opini. Atau, kartun yang membawa pesan social, yang 

dimuat disetiap penerbitan surat kabar adalah political cartoon atau editorial 

cartoon, yakni versi lain dari editorial atau tajuk rencana dalam bentuk gambar 

humor. Inilah yang bisa disebut dengan karikatur (Agung, Herryprilosadoso & 

Nurhadi, 2010:3). 

2.8 Pengertian dan Prinsip-prinsip Layout 

 Secara umum, layout merupakan tata letak ruang atau bidang. Layout 

dapat kita lihat pada majalah, website, iklan televisi, bahkan susunan furnitur di 

salah satu ruangan di rumah kita. Dalam desain komunikasi visual, layout 

merupakan salah satu hal yang utama. Sebuah desain yang baik harus mempunyai 

layout yang terpadu. 

 Dalam sebuah layout, terdapat beberapa elemen seperti elemen teks, 

elemen visual, dan elemen lainnya. Tujuan utama layout adalah menampilkan 

elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dan dapat memudahkan 

pembaca menerima informasi yang disajikan. 

 Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah penerapan 

komposisi elemen – elemen layout tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

layout. Berikut ini prinsip-prinsip layout tersebut 
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a. Sequence, yakni urutan perhatian dalam layout atau aliran pandangan mata 

ketika melihat layout. Layout yang baik dapat mengarahkan kita ke dalam 

informasi yang disajikan pada layout. 

b. Emphasis, yaitu penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout. Penekanan 

ini berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau fokus pada bagian yang 

penting. 

c. Keseimbangan (balance), teknik mengatur keseimbangan terhadap elemen 

layout. Prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua jenis, keseimbangan simetris 

dan keseimbangan asimetris (Anggraini dan Kirana, 2014:74-76). 

2.9 Teori Warna 

Dalam bahasa Indonesia, warna merupakan fenomena yang terjadi karena 

adanya tiga unsur yaitu Cahaya, Objek, dan Observer (pengamat). Dalam 

pembagian warna, kita menggunakan Lingkaran warna (color wheel). Warna-

warna dalam lingkaran warna terdiri atas tiga bagian yaitu: 

a. Warna Primer terdiri atas warna merah, kuning dan biru. Warna primer 

merupakan warna dasar dalam lingkaran warna. 

b. Warna Sekunder terdiri orange, hijau dan ungu. Warna sekunder merupakan 

pencampuran dua warna primer dengan perbandingan yang sama. Warna 

orange merupakan pencampuran warna merah dan kuning. Warna hijau 

merupakan pencampuran warna biru dan kuning, sedangkan warna ungu adalah 

pencampuran antara warna merah dan biru. 

c. Warna Tersier merupakan pencampuran antara warna primer dan sekunder 

disebelahnya dengan perbandingan yang sama. Warna tersier terlihat unik dan 
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cantik., seperti warna hijau limau (lime green) dihasilkan dari campuran warna 

hijau dan kuning. Ada warna hijau tosca dihasilkan dari campuran hijau dan 

biru. Warna indigo dihasilkan dari campuran ungu dan biru. 

  Dalam proses pencampuran warna yang diterapkan dalam peralatan atau 

perangkat input maupun output, kita mengenal ada 2 macam cara yaitu: 

pencampuran warna additive dan warna subtractive. 

- Warna Additive 

 Pencampuran warna additive adalah pencampuran warna primer cahaya 

yang terdiri atas warna red, green and blue dimana pencampuran ketiga warna 

primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. 

- Warna Subtractive 

 Warna subtractive adalah warna sekunder dari warna additive, namun 

secara material warna subtractive berbeda dengan warna additive. Warna 

additive dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtractive dibentuk dari 

pigmen warna yang bersifat transparan.. 

  Model warna merupakan suatu metode untuk menjelaskan metode 

pembentukan warna. Pada Adobe Photoshop, ada beberapa model warna yang 

disediakan, antara lain: RGB, CMYK, Lab dan Greyscale. Setiap pilihan model 

warna akan menentukan jenis output dan jenis koreksi warna yang dilakukan. 

Gambar yang diolah untuk website akan menggunakan model warna RGB, 

sementara gambar yang diolah untuk cetak ofset akan menggunakan model 

warna CMYK (Dameria, 2007:13-17) 
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2.10 Teori Tipografi 

 Sama halnya dengan warna, tipografi yang dibahas dalam hal ini ada dua 

macam, yaitu tipografi dalam logo (letter marks), dan tipografi yang digunakan 

dalam media-media aplikasi logo (corporate typeface/corporate typography). 

 Karena memiliki fungsi yang berbeda, karakteristik huruf yang digunakan 

pada letter marks dengan corporate typeface juga berbeda.  

 Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama dalam logo, 

maka jenis hurufnya pun harus unik. Biasanya jenis huruf letter marks dirancang 

khusus atau menggunakan jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya. 

 Sedangkan corporate typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan 

desain/unity antar media-media/aplikasi desain perusahaan. Juga memiliki fungsi-

fungsi tipografi pada umumnya, yaitu penyampai informasi yang harus nyaman 

dibaca dengan segala kriteria-kriterianya (legible, readable, dan lain-lain). 

 Pemilihan atau penciptaan jenis huruf perusahaan tidak berdasarkan 

selera/kesukaan semata. Masing-masing jenis huruf, seperti elemen identitas 

lainnya, membawa sifat/kepribadiannya sendiri-sendiri. Ada jenis huruf yang 

sangat terkenal dan sering sekali digunakan orang. Ia ada dimana-mana, mulai 

dari petunjuk jalan, logo perusahaan, sampai di pesawat ruang angkasa. Jenis 

huruf itu adalah Helvetica. 

 Helvetica sangat populer sekaligus menimbulkan banyak pro-kontra di 

antara para desainer. Contohnya Neville Brody, seorang desainer grafis, 

typographer dan art director, pernah mengatakan Helvetica adalah senjata utama 

desain. Sedangkan Eric Spiekermann, typographer Jerman mengatakan Helvetica 
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terlalu lazim, membosankan, sudah terlalu sering digunakan, cari aman (Rustan, 

2013:78-80). 

2.11 Target Audience dan Targaet Market 

 Target Audience adalah sekumpulan individu sebagai potensi yang akan 

kita jadikan target penjualan. Cara-cara dalam menidentifikasi Target Audience : 

a. Segmentasi Geografis 

 Pembagian berdasarkan wilayah : Kota, Negara, Propinsi, Desa, dll. 

b. Segmentasi Demografis 

Dibagi menjadi beberapa kelompok variable demografis, diantaranya 

adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, strata social, dll. 

c. Segmentasi Psikografis 

 Lebih dikaitkan dengan gaya hidup (Life Style). 

 Dalam menentukan target haruslah tepat, sehingga target audience yang 

dituju semakin jelas dan fokus. Semakin jelas mengetahui target audience yang 

dituju, dengan mudah kita dapat menentukan strategi yang sesuai sehingga 

menarik perhatian target audience yang dituju. 

 Dalam jaringanperiklanan konsumen merupakan target audience yang 

harus dicermati dengan seksama karena kepada merekalah iklan 

itudikomunikasikan. Terdapat perbedaan kelompok konsumen sehingga konsep 

iklan pun seharusnya berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. 

 Cara memperlakukan target audience adalah dengan consumer insight, 

merebut hati dengan komunikasi yang tepat. Berikut adalah beberapa cara : 
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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 biasa mewakili target, melakukan wawancara in 

depth dengan mereka (www.denbagus.com). 

 Target pasar/Target Market didefinisikan sebagai kelompok konsumen 

yang merupakan pembeli potensial dalam sebuah jenis bidang bisnis online. Ciri 

atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh target pasar ini berkaitan dengan 

produk yang didagangkan penjual di took online. Sebgai contoh, seorang penjual 

produk fesyen memilih jenis jenis produk pakaian wanitan sebagai barang yang 

didangankan. Maka, kaum wanita adalah target pasar yang dituju oleh penjual 

online tersebut (http://netpreneur.com).
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

	
 Pembahasan pada bab ini yang akan dibahas lebih terfokus pada metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data, pemilihan data serta teknik pengolahan 

yang akan digunakan agar mendapatkan keyword yang dibutuhkan dalam 

perancangan karya perancangan buku ilustrasi pendidikan Pancasila dengan 

teknik pop-up sebagai pengenalan dasar negara Indonesia untuk anak-anak. 

3.1 Perancangan Penelitian 

 Perancangan penelitian digunakan sebagai cara untuk menentukan 

langkah-langkah dalam mengumpulkan data, mulai dari menentukan lokasi 

penelitian, jenis penelitian dan subjek penelitian yang akan diteliti sebagai cara 

untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang diangakat. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian tugas akhir ini jika didasarkan pada metode analisis datanya 

termasuk penelitian kualitatif karena didasari oleh respon atau reaksi pada bentuk-

bentuk dan verbal oleh pelihat atau khalayak sasaran dari Perancangan Buku Pop-

Up Pendidikan Pancasila Dengan Teknik Transformation Sebagai Upaya 

Pengenalan Dasar Negara Indonesia Untuk Anak-Anak. 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mengambil lokasi di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Madiun 
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yang ada di Jalan Rawa Bhakti No 37 kota Madiun, Jawa Timur dan Dosen 

Pancasila Bapak Saut David Barutu yang sekarang mengajar di Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan 

beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). Wawancara, 2). Observasi, 

3). Dokumentasi, dan 4). Creative Brief. Sebelum masing-masing teknik tersebut 

diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang 

harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alas an mengapa masing-masing teknik 

tersebut dipakai, untuk memperoleh iformasi apa, dan pada bagian masalah focus 

masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan 

teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan, dst. 

3.2.1 Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi atau pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, di samping 

wawancara tak berstruktur, untuk mengumpulkan data. Pertimbangan 

digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering kali 

berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, 

digunakan strategi nonintervensi. Oleh karena itu, pemakaian alat bantu perekam 

(jika diperlukan) hanya dilakukan pada acara – acara tertentu yang melibatkan 

banyak orang, bukan pada aktivitas individual (Bungin, 2010:138). 
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Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan media pengenalan 

memperkenalkan dasar Negara Indonesia yanitu pacasila melalui buku pop-up. 

Dalam langkah ini peneliti melakukan analisis secara langsung ke Taman kanak-

kanak yang ada di Madiun dan para ahli pendidikan pancasila kemudian 

mengumpulkan data-data yang terkait pendidikan pancasila. 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

berstruktur. Dalam Day in the Field, Mallinowski menunjukkan sangat 

pentingnya wawancara tak berstruktur dalam melakukan penelitian lapangan 

dibanding wawancara berstruktur yang memiliki dua kelemahan yang 

diistilahkannya capital offense. Di samping itu, apabila esensi interaksi dalam 

wawancara lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding menjelaskan, 

maka harus digunakan wawancara tak berstruktur (Bungin, 2001:134). 

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, 

yakni ; 1).mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan 

materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). 

Wawancara yang peneliti lakukan ialah dengan mendatangi guru-guru Taman 

Kanak-kanak untuk menanyakan hal-hal berikut:  

1. Bagaimana anak-anak merespon suatu pembelajaran? 

2. Bagaimana tingkat daya ingat anak dalam mengingat pembelajaran? 

3. Bagaimana perbedaan buku ilustrasi pop-up pancasila dengan buku pendidikan 

pancasila pada umumnya? 
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4. Bagaimana karakter disetiap sila pancasila cocok untuk digambar dengan 

ilustrasi kartun tanpa menghilangkan ciri khas karakter aslinya ? 

 Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif buku pop-up 

tentang teks Pancasila dirancang untuk pengenalan dasar negara Indonesia. 

3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 

2010:142-143). 

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambar mengenai teks 

Pancasila  itu sendiri dan mengenai buku pop-up, sehingga karya yang akan 

dibuat tidak asal-asalan. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data mengenai pendidikan Pancasila dan buku pop-up melalui buku 

ataupun data-data resmi yang diperoleh dari guru-guru Taman kanak-kanak 

dimadiun dan berbagai ahli pendidikan. 

3.2.4 Studi Literatur 

 Studi literature adalah metode pengumpulan data ini mengacu pada studi 

terdahulu yang telah dilakukan terhadap objek yang sama sebagi referensi dalam 

mendapatkan pembeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang pernah dibuat 

oleh Titis Febri Prabandari yaitu “Perancangan Multiconstructional Pop-Up Book 

Cerita Sawunggaling Sebagai Upaya Pelestarian Legenda Asli Surabaya Untuk 

Anak-Anak”. Penelitian ini tentang buku ilustrasi cerita rakyat Sawunggaling ini, 

memiliki kelebihan dari kerapihan penulisan, kejelasan tahapan-tahapan yang 
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dilakukan, cerita yang disajikan dalam perancangan desain dan 

pengimplementasian karya serta kerapian dalam pembuatan implementasi karya. 

Cara penyajian yang menarik dan menggunakan bahasa yang sederhana dapat 

menarik minat baca anak-anak sebagai target primer dan orang tua sebagai target 

sekunder. Dari segi layout buku ini menggunakan warna-warna yang cerah yang 

memikat pembaca. Walaupun dari segi visual gambar menggunakan ilustrasi, 

dapat disampaikan dengan baik. Karena buku ini berbasis pop-up, perlu dipikirkan 

kekuatan buku yang akan dihasilkan. Sehingga buku ini dirasa kurang cukup kuat 

untuk sebuah buku pop up. 

3.2.5 Creative Brief 

Creative brief merupakan suatu brief yang didapat dari client yang berisi 

data-data client, target market, target audience, USP, marketing strategy, dan 

sebagainya. Brief ini akan menentukan desain buku pop-up yang akan dibuat. 

Brief ini juga berfungsi untuk mengurangi penialan secara subyektif baik itu 

penilaian estetis dari pihak designer atau pun keinginan client (Latul, 2010:20).  

 Data-data brieft dari guru-guru TK yang ada dimadiun dan berbagai ahli 

pendidikan tersebut lalu diolah oleh peneliti, setelah itu dipresentasikan kembali 

guru-guru TK yang ada dimadiun dan berbagai ahli pendidikan sehingga menjadi 

creative brief. 

3.2.6 Studi Kompetitor 

 Studi kompetitor merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi 

ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis (strategy question) yang terjadi 

akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan 
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pesaing. Maka studi kompetitor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagi 

pesaing dengan produk yang akan peneliti buat saat ini. Dilihat dari kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki pesaing sehingga dapt dijadikan 

peluang untuk membuat keunikan produk sehingga dapat dijadikan nilai lebih 

dalam menarik minat pembeli. 

 Pada penelitian ini, studi kompetitor yang digunakan adalah teks Pancasila 

pada buku “Pengalaman” yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk anak 

SD kelas 1. Yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Buku ini seperti buku pada umumnya, dan memiliki tema 

yang sama pada halam tertentu yang membahas teks pancasila, hanya saja berbeda 

media yang digunakan, pada buku ini menggunakan media buku pelajaran pada 

satu halaman saja, sedangkan media yang digunakan dalam penelitian adalah 

buku pop up. Sehingga memberikan inovasi baru terhadap pengemasan teks 

Pancasila. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitas 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 
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rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantifikasi data (http://www.pengertianpakar.com/). 

Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan memilih data yang berkaitan 

dengan buku pop-up, cara menciptakan buku pop-up dan alur materi pendidikan 

pancasila yang akan dipakai. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan (http://www.pengertianpakar.com/). 

Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan desain buku pop-up yang akan menjelaskan tahap-tahap 

penciptaan buku pop-up dari pengumpulan data sampai pada tahap proses 

mendesain buku ilustrasi pop-up pendidikan pancasila sebagai pengenalan dasar 

Negara Indonesia. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan (http://www.pengertianpakar.com/). 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data mengenai buku pop-up, cara menciptakan buku pop-
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up dan materi pendidikan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang akan 

dipakai hingga mendapatkan keywords. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan yang ada di bab IV ini menjelaskan mengenai hasil dan 

analisis data dari wawancara, observasi, serta tahapan-tahapan yang dimaksud 

meliputi tahap analisis data, hasil studi literatur, hasil studi kompetitor, penentuan 

konsep dan keyword, serta adanya elementary sketch sebagai perancangan awal. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Wawancara 

 Dalam penelitian ini dilakukan  pengumpulan data dengan teknik 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Metode wawancara ini 

dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi lebih 

mendalam mengenai minat baca anak terhadap Pancasila, yang pada dasarnya 

dapat membantu mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam 

Pancasila. 

 Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Ani, selaku guru Taman 

Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Madiun. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 20 Mei 2016 pada pukul 09.00 WIB, yang menjelaskan mengenai minat 

baca anak terhadap Pancasila yang begitu minim karena tampilan dari buku 

Pancasila yang kurang menarik anak-anak untuk dibaca dan dipelajari. Dengan 

respon yang minim untuk mengetahui nilai-nilai yang tekandung dalam setiap sila 

yang ada pada Pancasila, karena media pembelajaran yang kurang menarik daya 

minat anak untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 
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 Kemudian Hasil Wawancara Kedua dilakukan dengan Bapak Saut David 

Barutu selaku Dosen Pancasila di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 pada puku 14.00 WIB, 

yang menjelaskan tentang apa fungsi Pancasila itu, Pancasila sebagai dasar negara 

memiliki fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut 

a. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.  

Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nila terkandung 

dalam sila pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, 

sehingga Pancasila sebagai cita-cita moral sebagai pedoman, pegangan atau 

kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.  

Karena Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan 

adanya Bangsa Indonesia sendiri sejak zaman dahulu kala. dimana menurut Prof. 

Mr. A.G. Pringgodigdo bahwa Pancasila telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia 

yang memberikan corak khas kepada Bangsa Indonesia yang tak dapat dipisahkan 

dari bangsa Indoensia, serta sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. 

c. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.  

Artinya Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia 

sebagai ciri, sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia sebagai pedoman dan 

pegangan pembangunan bangsa dan negara agar berdiri dengan kokoh. 
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4.1.2 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

suatu objek dan melakukan pencatatan secara sistimatis tentang hal-hal tertentu 

yang menjadi target pengamatan. 

 Observasi yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016 dilakukan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai pembelajaran Pancasila 

pada anak-anak TK Busthanul Athfal 11 Madiun. Hasil observasi ini diketahui 

bahwa pembelajaran Pancasila melalui buku Pendidikan Pancasila kurang 

menarik untuk pembelajaran yang dimiliki setiap guru maupun orang tua untuk 

mengenalkan Dasar Negara Indonesia untuk anak didiknya maupun anaknya. 

 Berdasarkan observasi tentang pemilihan media, berikut ini adalah hasil 

observasi dengan Ibu Ani, selaku guru Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul 

Athfal 11 Madiun. Yaitu memberikan media pembelajaran yang menarik unyuk 

anak agar mau mempelajari Pancasila dengan baik dan memberikan contoh nilai-

nilai yang terkandung didalam Pancasila. 

4.1.3 Kesimpulan Hasil dan Analisis Data 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur 

dan kepustakaan yang sudah dilakukan dan dikumpulkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Keingintauan anak untuk belajar Pancasila belum ada karena kurang 

menariknya media pembelajaran anak oleh guru maupun orang tua. 

Penyebabnya yaitu media yang dipelari monoton berupa gambar 2D. 
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b. Banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh buku ini, dapat menjadi 

media pembelajaran yang efektif untuk anak-anak. Mulai mengajarkan 

anak-anak lebih menghargai buku, meningkatkan minat baca kepada anak-

anak, lebih mendekatkan guru maupun orang tua kepada anak, dapat 

mengasah kreatifitas dan imajinasi anak-anak terhadap banyak hal dengan 

adanya penggambaran bentuk suatu benda pada buku sebagai media 

pengenalan benda dengan mudah. 

c. Pengemasan buku pembelajaran Pancasila hanya sebatas tulisan dan 

gambar pada helaian kertas, berilustrasi realis dan kurang dikemas 

menarik. Maka dari itu, Buku Pendidikan Pancasila perlu dikenalkan 

kembali dengan mengemasnya lebih menarik. Perlu adanya upaya untuk 

menarik minat baca dan menghidupkan kembali Buku pembelajaran 

Pendidikan Pancasila untuk diperkenalkan kepada anak-anak sebagai 

upaya mengenalkan Dasar Negara Indonesia, seperti Buku Pendidikan 

Pancasila yang akan dikemas kembali secara berbeda yang salah satunya 

dengan menggunakan buku ilustrasi. 

d. Maka dari itu perlu dirancang sebuah buku ilustrasi yang memiliki daya 

tarik dan mudah dipahami anak-anak dengan penggunaan warna cerah dan 

pastel, penggunaan karakter dengan gaya gambar yang disukai anak-anak 

serta dibuatkan buku yang mudah dipahami alur ceritanya oleh anak-anak 

dengan bentuk yang disukai. Salah satu media yang dianggap menarik 

yaitu buku dengan berbasis pop up dan ilustrasi kartun. Buku berbasis pop 
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up dan menggunakan ilustrasi kartun ini dianggap tepat untuk targaet 

konsumen anak-anak usia 5-7 tahun. 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

 Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan terhadap buku mengenai 

pop up yang ditulis oleh Mark Hinner pada tahun 2006 yang berjudul Paper 

Engineering for Pop Up Book and Cards, yaitu mengenai perkembangan gaya 

pop up. Jika dilihat dari perkembangannya, pop up diawali dengan konstruksi 

yang masih sederhana, sekitar awal abad ke-13. Pada awalnya pop up digunakan 

untuk mengajarkan anatomi, matematika, membuat perkiraan astronomi, 

menciptakan sandi rahasia dan meramalkan nasib. Selama berabad-abad lamanya 

buku seperti ini hanya digunakan untuk membantu pekerjaan ilmiah hingga abad 

ke-18 ini mulai diterapkan pada buku yang dirancang sebagai hiburan terutama 

ditujukan untuk anak-anak.  

Dalam perkembangannya, gaya pop up sudah sangat bervariasi 

penggunaannya tidak hanya sebatas sebagai hiasan dalam kartu ucapan, namun 

juga sebagai sarana berbagai macam promosi seperti sarana promosi sebuah 

perusahaan, misalnya saja sebagai corporate sebuah perusahaan, panduan tur, 

panduan sejarah museum, real estate, restaurant, taman nasional, tempat wisata, 

dan hotel, serta sebagai kartu pos.  

Dilihat dari sejarah perkembangannya, pop up diawali dengan konstruksi 

yang masih sederhana. Pada masa itu teknik ini disebut movable book (buku 

bergerak), dengan melibatkan peran mekanis pada kertas yang disusun sedemikian 

rupa sehingga gambar atau objek beberapa bagian pada kertas tampak bergerak, 
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memiliki bentuk atau dimensi. Movable book pertama kali diterapkan di Eropa 

dan mulai diproduksi secara masal seiring berkembangnya (Hiner, 2006:19-21).  

Berdasarkan studi literatur selanjutnya yang telah dilakukan terhadap buku 

mengenai pop up yang diterbitkan oleh The Smithsonian Libraries Exhibition 

Gallery pada tahun 2011 yang berjudul Paper Engineering: Fold, Pull, Pop and 

Turn, yaitu pop up dan movable book. Pop up dan movable book telah 

memuaskan dan menarik pembaca dan non-pembaca, tua dan muda, selama 

hampir 800 tahun. Menggunakan cara-cara kreatif untuk melipat kertas dan 

membuat gerakan, seniman pop-up dan insinyur kertas mengubah halaman 

dicetak dari bentuk dua dimensi pengalaman tiga dimensi. Benda-benda bergerak 

memiliki mekanisme seperti flaps, tarik tab, dan roda (volvelles) yang 

menyebabkan gerakan di permukaan halaman. Pop-up menggunakan berbagai 

perangkat lipat yang menyebabkan angka untuk mengangkat, pop up, naik dan 

terungkap, atau terungkap dan memperpanjang saat halaman dibuka. Meskipun 

perubahan teknologi, bahan, dan mekanisme, buku kontemporer, seperti para 

pendahulunya, masih dirakit dengan tangan dan berbagi beberapa prinsip 

pembangunan yang sama. Dan meskipun kita dapat mengaitkan pop-up dan buku 

bergerak dengan anak-anak, orang dewasa penonton asli untuk apa-apa tapi 

permainan anak-anak.  

Kisah konstruksi movable dan pop-up dimulai dalam dinding-dinding 

biara abad pertengahan. Buku-buku paling awal dengan bagian bergerak dicatat 

dan dikomunikasikan informasi dan juga menghitung data. Volvelles 

diilustrasikan atau roda yang ditumpangkan pada permukaan halaman, beralih ke 
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menyelaraskan data untuk menghitung posisi bintang, kalender gereja, tanda- 

tanda astrologi, dan sejenisnya. Diperkirakan bahwa biarawan Benediktin Matius 

Paris dipekerjakan volvelles untuk menentukan tanggal gerejawi pada awal abad 

ke-13, seperti yang dilakukan mistik Catalan dan penyair Ramon Llull lama 

kemudian menjelaskan teorinya tentang spiritualitas dan kebenaran. Penemuan 

dan penggunaan diperluas bergerak jenis pers, yang dimulai pada 1450-an, 

ditambah dengan pertumbuhan pengetahuan ilmiah yang diterbitkan dalam abad-

abad berikutnya, menghasilkan penciptaan dari beberapa volvelles paling megah 

sepanjang masa. Di antaranya, dengan roda indah dihiasi untuk menghitung data 

astrologi dan astronomi adalah yg berhubungan dengan lebahnya Petrus ini 

Astronomicum Caesareum (1540), Opera Mathematica Johann Schöner ini 

(1550), dan Leonhard Thurneysser ini Dess menchen circkel und Lauff (1575-

1583). Pada zaman yang lebih modern, roda, ditempatkan dalam teks atau sebagai 

objek yang berdiri sendiri, telah digunakan untuk menghitung kalori, pertandingan 

warna cat, mengidentifikasi spesies burung, jembatan kontrak skor, dan sekarang 

menyenangkan fakta tentang presiden Amerika.  

Dari abad ke-16 dan seterusnya, penerbitan karya ilustrasi bertumbuh 

pesat. Kemajuan dalam pencetakan membuat buku lebih mudah diakses dan 

ulama menuntut up-to date tercatat tentang pengetahuan. Movable book dan pop-

up yang digunakan untuk menunjukkan sistem visual yang kompleks, terutama 

yang berkaitan dengan kedokteran, matematika dan teknologi. Cara yang lebih 

baik untuk menjelaskan layering yang rumit dan posisi organ dalam tubuh 

manusia daripada dengan menciptakan serangkaian flaps berengsel yang ketika 
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dibuka mengungkapkan, misalnya, rongga dada, seperti dalam Tubuh manusia 

David Pelham (1983), atau beberapa katup dan otot-otot jantung di René 

Descartes 'De homine [On Man] (1662). Untuk menggambarkan teorema dan 

bukti dari ahli matematika Yunani Euclid, kubus tiga dimensi, kotak dan segitiga 

bangkit dari halaman di The Elements of geometrie (1570:5). Bagian kompleks 

mobil, lokomotif bertenaga uap, kapal, dan mesin lainnya terlihat pada Moderne 

Technik (1912) [page 4] yang terungkap dan menjelaskan lapis demi lapis rinci. 

Ron Van der Meer Inside komputer pribadi (1984:20) memberikan pengenalan 

dasar PC, dengan prototipe tiga dimensi yang muncul dari halaman. Dan di 

Pengamatan pada teori dan praktek berkebun lanskap (1803), desainer lanskap 

Inggris Sir Humphry Repton cerdik menggunakan flaps untuk membuat 

"sebelum" dan "setelah" pandangan yang membantu calon klien 

memvisualisasikan transformasi kebun mereka.  

Berdasarkan studi literatur mengenai pemilihan media, berikut hasil 

observasi melalui website resmi www.korantempo.com dan dalam buku 

Frequenty Asked Question, Creative Question mengenai kelebihan media buku 

serta metode pop-up dibanding media online atau elektronik lainnya, yaitu: 

a. Buku dianggap sebagai media yang bersifat efisien dan memiliki isi yang 

sangat komplit, ini terbukti masih banyaknya orang yang mempergunakan buku 

dalam proses pembelajaran. 

b. Penguasaan sebuah materi banyak menggunakan indera penglihatan. Secara 

tidak langsung buku merupakan sarana dalam belajar yang membuat para 

pembacanya memahami ilmu yang terdapat dalam buku itu sendiri.  
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c. Dalam buku terdapat bahasa-bahasa yang dapat membuat para pembaca tertarik 

untuk membacanya. Artinya buku menggunakan bahasa yang komunikatif dan 

mudah dipahami.  

d. Buku pop-up dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik. Mulai 

dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, gambar yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka atau digeser, bagian yang dapat berubah 

bentuk, memiliki tekstur seperti benda aslinya bahkan beberapa ada yang dapat 

mengeluarkan bunyi. Hal-hal seperti ini membuat ceritanya lebih 

menyenangkan dan menarik untuk dinikmati.  

e. Memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang 

ketakjuban ketika halamannya dibuka.  

f. Buku pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin 

disampaikan dalam sebuah cerita sehingga dapat lebih dapat terasa.Tampilan 

visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata ditambah 

lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya.  

4.1.5 Hasil Creative Brief 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai Pendidikan Pancasila yang 

telah dikumpulkan, maka dapat dianalisis STP dan Unique Selling Proposition 

yang akan digunakan sebagai target konsumen dalam perancangan buku 

Pendidikan Pancasila sebgai berikut : 
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a. Segmentasi dan Targeting 

1. Demografis 

a. Target Audience :  Anak-anak 

Jenis Kelamin :  Perempuan dan Laki-laki 

Usia   :  5-7 tahun 

Jenjang Pendidikan :  TK-SD kelas 1 

b. Target Market 

Jenis Kelamin :  Perempuan dan Laki-laki 

Usia   :  19-40 tahun 

Pekerjaan  :  Pegawai negeri/swasta, Ibu rumah tangga, dan  

Wiraswasta 

Pendidikan  :  Lulusan SMA - Sarjana S1 

Pendapatan  :  Rp.3.000.000 – Rp. 7.000.000 

Kelas Sosial :  Kelas Menengah Keatas kelas B 

2. Geografis 

a. Wilayah  :  Tengah Kota 

b. Ukuran Kota :  Umumnya yang tinggal dikota besar serta mudah 

menjangkau toko buku atau daerah Jawa Timur 

c. Iklim  :  Tropis 

       3. Psikografis         

a. Gaya Hidup  :  Aktif, suka menonton kartun, 

    suka membaca buku, memiliki imajinasi tinggi.  

b. Kepribadian  :  Ingin tahu tinggi, aktif, mudah terpengaruh 

4. Behavioral 

  Anak-anak yang kurang gemar membaca buku pembelajaran, anak-

anak yang suka bermain game, yang suka bermain dan menonton film kartun. 

Agar dapat melakukan aktifitas yang bermanfaat karena keaktifannya, maka 

manfaat dari mempublikasikan buku pop-up Pendidikan Pancasila dengan 
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menggunakan ilustrasi kartun sebagai upaya memperkenalkan Dasar Negara 

Indonesia kepada anak-anak agar dapat mengenal Pancasila dan lebih mencintai 

Dasar Negaranya. 

b. Positioning 

 Positioning merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

Perancangan Buku Pop-Up Pendidikan Pancasila dengan teknik transformation 

sebagai upaya mengenalkan Dasar Negara Indonesia untuk anak-anak agar sampai 

kepada target utama dan target sekunder yang dituju. Buku pop-up pendidikan 

Pancasila ini menempatkan diri sebagai media baru dalam memperkenalkan Dasar 

Negara Indonesia agar lebih menarik untuk menumbuhkan minat baca dan 

kecintaan anak-anak terhadap Pancasila dengan menggunakan teknik pop-up. 

Sehingga positioning untuk buku ini adalah media untuk memperkenalkan 

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dengan menggunakan teknik ilustrasi 

kartun dan teknik pop-up semenarik mungkin yang disesuaikan dengan usia target 

yang dituju, yaitu 7 tahun. 

c. Unique Selling Proposition 

 Adanya keunikan tersendiri dalam suatu produk dalam sebuah persaingan 

bisnis merupakan hal yang sangat penting, karena keunikan tersebut dapat 

dijadikan hal yang sangat penting, karena keunikan tersebut dapat dijadikan 

pembeda antara satu produk dengan para kompetitornya sehingga dapat memiliki 

kekuatan dalam menarik target pasar. Keunikan suatu produk dapat menjadikan 

suatu produk memiliki kemungkinan untuk lebih digemari konsumen dibanding 

dengan kompetitornya dan keunikan tersebut dikenal dengan istilah Unique 
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Selling Proposition. Dalam buku ini, Unique selling Proposition yang dimiliki 

oleh Pancasila adalah nilai-nilai sosial yang terkandung didalam Pancasila yang 

diambil dari nilai Dasar Pendidikan Pancasila . Memberikan contoh nilai-nilai 

Pancasila didalam setiap silanya, misalnya diberikan karakter anak-anak negeri 

yang memberikan contoh nilai-nilai baik disetiap sila yang muncul, misal sila 

pertama yaitu Ketuhanan yang maha ESA, dapat diberikan contoh denga adanya 

sikap toleransi dalam beragama, yang dimana digambarkan dengan anak-anak 

yang berbeda agama saling bergandengan tangan tanpa membedakan agama 

masing-masing. Adanya memberikan contoh nilai-nilai disetiap sila mampu 

memberikan anak pengertian bagaimana seharusnya kita menghargai setiap agama 

dan bagaimana kita menjalankannya. Dan tetap memberikan nilai-nilai yang 

positif disetiap silanya. 

d.Analisis SWOT 

 Analisis SWOT merupakan metode perancangan yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk 

atau suatu bisnis. Dalam menentukan sebuah keyword dan konsep perancangan, 

perlu adanya penganalisa SWOT yang mendukung hasil penelitian ini. Analisis 

SWOT dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Analisis SWOT ( Buku Pop-Up dengan teknik transformation ) 

Eksternal/Internal Strenght Weakness 

 Pendidikan Pancasila 

yang yang memiliki 

nilai-nilai social dalam 

kehiduapan sehari-hari 

  Mahalnya harga kertas 

yang berkualitas baik. 

 Kurangnya media 

pembelajaran yang 
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. 

 Media yang digunakan 

adalah buku yang 

menggunakan motode 

pop-up dengan teknik 

transformation dan 

ilustrasi kartun. 

 

menarik perhatian anak-

anak untuk belajar 

(kurang edukatif). 

 Kurangnya publikasi 

diberbagai media 

tentang Pancasila. 

Opportunities S-O W-O 

 Buku yang memuat 

Pancasila yang 

dikemas dalam buku 

pop-up sangat jarang 

ditemui. 

 Banyaknya buku 

atau poster yang 

hanya memunculkan 

teks dan gambar 

burung garuda 

beserta icon sila saja. 

 Merancang buku pop-

up Pendidikan 

Pancasila dengan 

menggunakan teknik 

transformation dan 

ilustrasi kartun yang 

dilengkapi dengan 

nilai-nilai Pancasila 

didalamnya. 

 Membuat buku pop-up 

dengan menggunakan 

kertas berkualitas 

standart agar mudah 

dijangkau. 

 

Threats S-T W-T 

 Minimnya buku 

pembelajaran 

pendidikan Pancasila 

untuk anak-anak. 

 Mahalnya biaya 

produksi untuk 

memproduksi buku 

pop-up, membuat 

para percetakan dan 

 Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, 

buku pembelajaran ini 

dikemas dalam bentuk 

berbeda, yaitu dengan 

menggunakan metode 

pop-up agar lebih 

menarik untuk anak-

anak usia 5-7 tahun. 

 Minimnya buku-buku 

pembelajaran 

pendidikan Pancasila 

untuk anak-anak. 
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penerbit enggan 

untuk membuat 

buku yang berbasis 

pop-up. 

Strategi Utama : 

Membuat buku pop-up Pendidikan Pancasila dengan menggunakan teknik 
transformation dan ilustrasi kartun yang disukai anak-anak usia 5-7 tahun tanpa 
meninggalkan nilai-nilai social disetiap sila-sila Pancasila sehingga anak-anak 
tidak hanya sekedar tahu Pancasila tetapi juga sekaligus menanamkan nilai-nilai 
social yang terkandung dalam Pancasila.
(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

4.2 Keyword 

 Pemilihan keyword yang akan digunakan pada perancangan buku pop-up 

yang berjudul “Perancangan Buku Pop-Up Pendidikan Pancasila Dengan Teknik 

Transformation Sebagai Upaya Pengenalan Dasar Negara Indonesia Untuk Anak-

anak” berasal dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan keyword 

diambil berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

studi dokumentasi, studi literatur, studi kompetitor, analisis STP, analisis SWOT 

dan USP, lalu dilakukan brainstorming dari masing-masing untuk menemukan 

lima keyword umum untuk dikerucutkan hingga mendapatkan satu keyword untuk 

menyusun konsep perancangan cerita. 
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Gambar 4.1 Keyword 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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Pada gambar 4.1 menunjukkan proses penentuan keyword yang akan 

digunakan dalam konsep perancangan buku pop-up pendidikan Pancasila dengan 

menggunakan teknik transformation sebagai upaya pengenalan Dasar Negara 

Indonesia untuk anak-anak. Berdasarkan analisis keyword yang telah dilakukan, 

maka ditentukan keyword yaitu “bahasa rupa”. Kata bahasa rupa yang ditentukan 

sebagai konsep perancangan karya, selanjutnya akan di deskripsikan lebih lanjut 

secara rinci untuk menjadi tema perancangan karya dalam perancangan buku pop-

up. 

Untuk memahami apa yang anak gambar sebagai bentuk ekspresinya dan 

mencurahkan isi hatinya maka diperlukan pemahaman supaya bisa mengerti apa 

yang ingin anak sampaikan melalui bahasa rupa anak. Dalam buku Bahasa Rupa, 

menggunakan istilah bahasa rupa dalam pengertiannya yang sangat khususu, 

tetapi pada umumnya yaitu suatu gambar atau karya visual yang bercerita. Melalui 

bahasa rupa maka dapat membaca gambar anak (Tabrani,2005). Bahasa rupa yang 

dimaksud adalah untuk karya visual seperti hasil gambar karya lukisan anak-anak, 

gambar karya manusia primitive, lukisan prasejarah, relief candi, wayang beber, 

wayang kulit, dan wayang golek, gambar ilustrasi, gambar periklanan, film, 

sinetron, dan karya seni viual yang bercerita lainnya. Adapun pengertian lain 

bahasa rupa menurut Taswadi dalam jurnal tesisnya memiliki perbendaharaan 

bahasa rupa, bahasa rupa adalah suatu gambar atau karya visual yang bercerita 

(Taswadi,2000) 

Jenis-jenis bahasa rupa, secara garis besar jenis-jenis bahasa rupa itu dapat 

diklarifikasikan berdasarkan bentuk, zaman, dan sifat (Taswadi,2000). 1) 



63 
	

63 

	

Berdasarkan bentuk, bentuk karya seni rupa ada 2 macam, yaitu karya seni rupa 

dua dimensi (dwi matra), dan karya seni rupa tiga dimensi (tri matra). Bahasa rupa 

pun sama yaitu ada bahasa rupa dua dimensi (dwi matra), dan bahasa rupa tiga 

dimensi (tri matra). 2) Berdasarkan zaman, secara garis besar para ahli bahasa 

rupa menggolongkan jenis bahasa rupa berdasarkan zaman, terbagi dua kelompk, 

yaitu bahasa rupa tradisi dan bahasa rupa modern. Bahasa rupa tradisi ialah bahasa 

rupa yang digunakan dan bersumber dari kelompok karya seni tradisi (patung, 

relief, lukisan, gambar, bangunan, kerajinan/kria), karya seni rupa gambar anak-

anak, gambar manusia dan patung, serta bangunan, dan kerajinan primitif, dan 

karya seni rupa prasejarah (lukisan, patung, bangunan, dan kerajinan). Bahasa 

rupa modern adalah bahasa rupa yang digunakan dan bersumber dari karya seni 

rupa modern (lukisan, gambar, kerajinan/kria, bangunan, desain, gambar poster, 

periklanan, film, sinetron, dan karya seni rupa modern lainnya). 3) Berdasarkan 

sifat terdiri dari bahasa rupa statis dan dinamis, bahasa rupa statis adalah bahasa 

rupa yang bersumber dan digunakan dalam karya-karya visual yang tidak 

bergerak, sedangkan dinamis adalah yang bersumber dan digunakan dalam karya-

karya visual yang bergerak. 

 Konsep bahasa rupa ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada 

target audience, yaitu anak-anak dengan merancang buku pop-up Pendidikan 

Pancasila yang memiliki nilai-nilai social dan sangat berbeda dengan buku 

pembelajaran pendidikan Pancasila yang lainnya. Dan torang tua tetap 

mendampingi anak-anak mereka untuk menginformasikan isi buku ini. Dimana di 

dalam buku tersebut memunculkan lima karakter anak yang saling berbeda agama, 
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dan berbeda suku bangsa, yaitu Eka, Roni, Joni, Dian dan Aliya. Didalam 

perancangan buku ini mereka akan memberikan contoh nilai-nilai sosial yang 

terdapat pada disetiap sila-nya. Agar anak mengerti akan gambar yang akan 

dimunculkan, maka gambar dibuat sesuai usia anak yang ditargetkan, agar anak 

mudah untuk mencerna maksud dari cerita yang ada didalam buku ini, dan mudah 

untuk mengingatnya. 

4.3 Perancangan Karya 

 Dalam menciptakan sebuah buku perlu adanya tujuan yang sesuai dengan 

target konsumennya. Tujuan dari perancangan buku pop-up ini adalah dapat 

memeberikan pengaruh besar dalam mempengaruhi target audience sehingga 

pesan yang ada di dalam buku dapat dikomunikasikan dengan baik. Nilai-nilai 

social yang ada didalam buku pembelajaran pendidikan Pancasila ini dapat 

dijadikan media pembelajaran yang mudah untuk memperkenalkan nilai-nilai 

social serta dapat menampilkan karakter-karakter yang memberikan contoh nilai-

nilai yang terkandung didalam Pancasila. 

 Para pembaca ataupun konsumen akan disuguhkan dengan teknik-teknik 

pop-up yang digunakan dalam buku ini, seperti teknik transformation, v-folding 

dan volvelles sehingga tidak merasa jenuh saat membacanya. Pemilihan ilustrasi 

kartun dalam perancangan buku pop-up ini diharapkan dapat mempermudah anak-

anak dalam membaca, merangsang minat baca dan kemudahan dalam mengingat 

isi ceritanya. Selain itu juga sangat membantu dalam mengkomunikasikan pesan 

yang ada didalam buku pembelajaran pada anak-anak karena medianya berupa 

buku pop-up yang menggunakan ilustrasi kartun dengan menyajikan unsur tiga 
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dimensi pada saat membuka buku. Hal tersebut dapat menumbuhkan dan 

merangsang minat baca buku kepada anak-anak. 

4.3.1 Strategi Kreatif 

 Strategi kreatif yang digunakan dalam perancangan buku pop-up perlu 

adanya strategi kreatif visual untuk merangsang minat baca buku kepada anak-

anak terhadap buku pembelajaran, terutama buku pembelajaran pendidikan 

pancasila dengan mengemasnya lebih menarik menggunakan buku pop-up. Buku 

pop-up, seperti teknik transformation, v-folding, dan volvelles. Strategi kreatif 

yang digunakan akan disesuaikan dengan konsep perancangannya, yaitu sugesti 

yang dikemas dalam unsur colourfull sesuai dengan target audience yaitu anak-

anak sebagai eksekusi dari media yang sesuai. Unsur-unsur strategi kreatif yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut  

a. Ukuruan dan Halaman 

1. Jenis Buku  : Buku Pembelajaran 

2. Dimensi Buku  : 21 cm x 21 cm  

3. Jumlah Halaman  : 16 halaman 

4. Gramateur Isi Buku : 260 gram 

5. Gramateur Cover : 260 gram 

6. Finishing   : Hardcover dan laminasi doff 

 Posisi buku dalam perancangan buku pop-up ini menggunakan posisi 

landscape karena sebagian besar buku bacaan anak-anak adalah landscape. Hal 

tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dapat mempermudah 

penyusunan informasi visual maupun teks yang akan ditampilkan dan 
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mempermudah anak-anak dalam membukanya. Ukuran digunakan dengan 

mempertimbangakan readability dan legibility, legibility memiliki tingkatan yang 

lebih mutlak. Artinya, jika suatu typeface dikatakan legible atau jelas, maka ia 

pasti jelas dibaca pada ukuran berapapun, sedangkan reability adalah tingkatan 

seberapa mudah sebuah rangkaian huruf dapat dibaca. Rangkaian huruf yang 

membentuk sebuah pesan-pesan verbal ketika dibaca dan diproyeksikan sangat 

dipengaruhi oleh resolusi. Penggunaan finishing hardcover pada cover juga 

diharapkan mampu bertahan lama dan dapat menumpu teknik-teknik pop-up yang 

ada didalamnya. 

b. Bahasa 

 Bahasa yang digunakan dalam buku pop-up ini adalah bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar disemua jenis pendidikan 

dan jenjang sekolah, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu 

fungsi tersebut, maka bahasa memegang peranan penting sebagai alat komunikasi. 

Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara 

teratur, yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya, Sehingga peran bahasa 

sangat penting dalam mengkomunikasikan sesuatu, seperti halnya buku pop up 

ini. Bahasa yang ringan dan dengan adanya kosakata baru dapat mempermudah 

proses pembelajaran dan meningkatkan kosakata anak dengan pesat saat ia belajar 

kata-kata dan arti-arti baru, yang didukung oleh penyataan Benson, kedua 

kemampuan yakni bahasa (language) dan bicara (speech) adalah dua pengertian 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain juga berkaitan dengan proses 

berfikir (thought). Oleh karena itu, kosakata dapat mempengaruhi apa yang akan 
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disampaikan oleh anak-anak sehingga dengan penggunaan bahasa yang ringan 

dan mudah dipahami dapat mempermudah anak-anak dalam membaca dan 

menyerap pesan didalam cerita yang akan disampaikan dan juga mempermudah 

dalam memperkenalkan Buku Pop Up Pendidikan Pancasila sebagai pengenalan 

Dasar Negara Indonesia. 

c. Teknik Visualisasi 

 Teknik visualisasi merupakan cara yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan visualisasi sebuah karya. Teknik visualisasi yang akan digunakan 

dalam perancangan buku pop up ini adalah dengan menggunakan gaya 

penggambaran ilustrasi kartun yang dibuat secara digital. Alasannya, gambar 

digital bisa diubah-ubah keberbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat 

resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan ketajaman gambar dan 

karakter tokoh maupun latar tempat disesuaikan dengan konsep yang telah dipilih. 

d. Layout 

 Layout merupakan tata letak atau penataan elemen-elemen visual yang 

akan digunakan sehingga dapat menarik minat membaca. Prinsip layout antara 

lain urutan, penekanan, keseimbangan, kesatuan, dan konsistensi. Jenis desain 

layout yang akan digunakan adalah Picture Window Layout, dimana tampilan 

gambar besar menjadi ciri utama dan diikuti dengan headline, keterangan gambar 

hanya memiliki porsi yang kecil. Sedangkan keseimbangan pada layout yang 

digunakan adalah keseimbangan asimetris, elemen desain tidak merata di poros 

tengah halaman dan mengandalkan permainana visual seperti skala, kontras, 

warna untuk mencapai keseimbangan dengan tidak beraturan. 
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e. Tipografi 

 Tipografi adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah layout, tipografi 

tidak hanaya sekedar pemilihan jenis font tetapi juga harus memperhatikan jarak 

yang akan digunakan. Tipografi yang akan digunakan dalam perancangan buku 

pop-up ini adalah hasil dari pemilihan keyword yang telah dilakukan, yaitu bahasa 

rupa. 

Headline yang digunakan dalam buku pop-up ini adalah “ Ayo Mengenal 

Pancasila”, pemilihan headline tersebut berdasarkan keyword yakni bahasa rupa, 

yakni suatu gambar atau karya visual yang bercerita. Melalui bahasa rupa maka 

dapat membaca gambar anak. Dan mengajak anak untuk mengenal Pancasila. 

Sebelum adanya headline yang terpilih, peneliti terlebih dahulu melakukan 

creative brief dengan merangkum beberapa pilihan jenis tipografi. Berdasarkan 

hasil kuisioner terpilih dari headline yang digunakan dalam aplikasi di berbagai 

desain media adalah headline yang digunakan bahasa Indonesia karena 

disesuaikan dengan STP, target audience serta target marketnya, yaitu orang 

Indonesia dan anak-anak usia 5-7 tahun. Berikut ini merupakan hasil dari creative 

brief yang telah dilakukan : 
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Tabel 4.2 Hasil Creative Brief Jenis Font Judul 

 

(Sumber : Olahan Peneliti, 2016) 

Berdasarkan hasil creative brief yang telah dilakukan, jenis font yang akan 

digunakan untuk judl buku pop-up ini adalah kbreindeergames. Font tersebut 

dipilih karena jenis fontnya mudah diingat, dapat mudah terbaca dan sesuai 

dengan anak-anak. 

 

Gambar 4.2 Tipografi “Kbreindeergames” 
Oleh : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

Pemelihan font “ Kbreindeergames” yang dipakai headline judul pada gambar 

4.1 diatas, sesuai keterangan diatas jenis font kbreindeergames dinilai sesuai 

karena karakter yang dimiliki font tersebut sesuai dengan anak-anak yang terlihat 

dari bentuk fontnya yang lucu dan dapat menggambarkan unsur rukun dan rasa 

hormat yang dapat dilihat dari jarak antar font yang saling berdekatan. 
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Sebuah tagline diharapkan mudah dibaca dan dapat menarik pembaca pertama 

kali, sehingga jenis huruf dan kalimat yang digunakan haruslah yang mudah 

terbaca, tidak usah terlalu panjang atau terlalu pendek yang terpenting adalah 

bagaimana sebuah tagline dapat menarik perhatian. Tagline yang digunakan 

dalam buku pop-up ini adalah “Belajar Bersama Lima Sahabat” sesuai dengan 

tujuan dari pembuatan buku pop-up ini, yaitu mengenalkan Pancasila pada anak-

anak. Jenis font yang digunakan untuk tagline ini adalah “Helvetica” yang terlihat 

pada gambar 4.2 Dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Tipografi “Helvetica” 
Oleh : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pemilihan tipografi Helvetica yang digunakan sebagai tagline dengan 

alasan jenis huruf ini mudah terbaca pertama kali karena memiliki karakter tegas 

dan cocok dijadikan sebagai penegas dari judul buku pop-up ini. 

f. Warna 

 Warna merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuatan sebuah 

karya, menarik atau tidaknya sebuah karya salah satunya ditentukan oleh warna 

karena para ilmuwan yakin bahwa persepsi visual terutama bergantung kepada 

interpretasi otak terhadap suatu rangsangan berupa warna yang diterima oleh otak. 

Warna yang akan digunakan adalah warna primer dan secondary. Warna primer 

merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-warna lain, 
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seperti merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna sekunder adalah hasil 

pecampuran warna-warna primer dengan proporsi 1:1, seperti warna jingga dan 

ungu. Konsep warna yang digunakan adalah warna yang ceria dan terang karena 

anak-anak menyukai warna yang mencolok ataupun menarik perhatian. Namun 

untuk bangunan menggunakan warna-warna dingin, seperti hitam keabuan, coklat, 

dan biru. Sedangkan suasana alam menggunakan warna-warna hangat, seperti 

hijau dan kuning karena alam memberikan kesan hangat dan cocol untuk 

visualisasi seting tempat, seperti hutan, sungai, dan lain sebagainya. Warna-warna 

tersebut dikombinasikan agar sesuai dengan konsep dan target audience, yaitu 

anak-anak yang menyukai warna mencolok. Sehingga terpilihlah warna-warna 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 Warna Yang Terpilih Sesuai Konsep 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Dipilihnya ke empat warna tersebut sesuai dengan konsep yang 

diambil,yaitu bahasa rupa. Warna yang menyesuaikan anak-anak. 

g. Sinopsis 

 Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang didalamnya terdapat 5 sila, 

yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha ESA 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3) 

Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. Dan disetiap butir Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung. 

Berikut nilai-nilai yang terkandung. 

1. Ketuhan Yang Maha ESA 

- Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha ESA 

- Toleransi 

- Kebebasan beribadah 

- Penghormatan kepada agama 

- Kerukunan 

- Kerjasama antar umat beragama 

2. Kemanusiaan yang Adil dan Berabad 

- Mengembangkan sikap tenggang rasa 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

- Berani membela kebenaran dan keadilan 

- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 

- Saling bekerja sama 
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3. Persatuan Indonesia 

- Menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

- Rela berkorban demi bangsa dan Negara 

- Cinta akan tanah air 

- Berbangga sebagai bagian dari Indonesia 

- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber 

Bhineka Tunggal Ika 

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan 

- Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

menyelesaikan masalah 

- Tidak memaksakan kehendak orang lain 

- Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara 

- Menghormati hasil musyawarah 

- Ikut serta dalam pemilihan umum 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

- Bersikap adil pada sesame 

- Menghormati hak-hak orang lain 

- Menolong sesama 

- Menghargai orang lain 

- Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan 

bersama 
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h. Karakter 

 Pada pembuatan buku ini, terdapat lima karakter utama. Karakter tersebut 

adalah Roma, Jhon, Brandy, Merri, Aliya. Berikut adalah penokohan dan desain 

dari setiap karakter. Akan tetapi dalam menentukan desain karakter, pertama 

menentukan dahulu 5 karakter utama yang ada dibuku ini. Setelah itu menentukan 

desain karakter. 

1. Roni 

Roni dalam buku pop-up ini adalah anak yang lucu suka membantu 

teman, cerdik, dan berbudi luhur terhadap agamanya. Karakter Roni 

beragama Budha. Tidak membeda-bedakan ras dan agama teman-temanya. 

Suka berbagi kebahagiaan kepada temen-temannya. 

Dibawah ini gambar 4.5 merupakan referensi gambar visualisasi 

dari karakter Roma yang diambil dari karakter yang diminati banyak anak. 

 

Gambar 4.5 Referensi Karakter Roni 
Sumber : sikribo.com 

 
Bila dilihat dari referensi yang ada maka penggambaran karakter 

yang ditemukan telah ditentukan sebelumnya dengan referensi yang ada. 

Penggamabaran alternatif karakter Roni bisa dilihat pada gambar 4.6 



75 
	

75 

	

 

Gambar 4.6 Alternatif Karakter Roni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 4.7 Karakter Roni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Gambar 4.7 merupakan sketsa karakter Roni, dengan rambut kribo 

yang menggambarkan kelucuan dari karakter ini, dengan pakaian yang 

rapi, dan digunakan pada anak-anak pada umumnya. Seperti sepatu, dan 

rompi. 

 Untuk pemilihan warna yang akan digunakan dalam pakaian Roni 

mengacu pada sifat Roni yang lucu, bersahabat, dan berbudi luhur 
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terhadap agamanya. Maka warna yang didapat dari buku warna 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki Roni dapat dilihat pada gamabar 4.8 

 

Gambar 4.8 Warna Pakaian yang Digunakan Roni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

2. Joni 

Joni dalam buku pop-up ini adalah anak yang ramah, suka 

menolong teman, pintar, dan berbudi luhur terhadap agamanya. Karakter 

Joni beragama Kristen Katolik. Suka berbagi kebahagiaan kepada temen-

temannya. Walaupun kadang lupa dengan kebahagiaanya sendiri. 

Dibawah ini gambar 4.9 merupakan referensi gambar visualisasi 

dari karakter Joni yang diambil dari karakter yang diminati banyak anak. 

 

Gambar 4.9 Referensi karakter Joni 
Sumber : www.kaskus.co.id, 2016 
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Bila dilihat dari referensi yang ada maka penggambaran karakter 

yang ditemukan telah ditentukan sebelumnya dengan referensi yang ada. 

Penggambaran alternatif karakter Joni bisa dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Alternatif Karakter Joni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 4.11 Karakter Joni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.11 merupakan sketsa karakter Joni, dengan rambut 

panjang yang menggambarkan keramahan dari karakter ini, dengan 
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pakaian yang rapi, dan digunakan pada anak-anak pada umumnya. Seperti 

sepatu, dasi kupu-kupu, kacamata, dan rompi. 

 Untuk pemilihan warna yang akan digunakan dalam pakaian joni 

mengacu pada sifat Joni yang ramah, pintar, dan berbudi luhur terhadap 

agamanya. Maka warna yang didapat dari buku warna berdasarkan sifat-

sifat yang dimiliki Joni dapat dilihat pada gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Warna Pakaian yang Digunakan Joni 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

3. Eka 

Eka dalam buku pop-up ini adalah anak yang ceria, baik terhadap 

teman, suka menolong, dan berbudi luhur terhadap agamanya. Karakter 

Eka beragama Kristen Protestan.  Suka berbagi kebahagiaan kepada 

temen-temannya dan orang yang ada disekitarnya. 

Dibawah ini gambar 4.13 merupakan referensi gambar visualisasi dari 

karakter Eka yang diambil dari karakter yang diminati banyak anak. 
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Gambar 4.13 Referensi Karakter Eka 
Sumber :	www.cartoonnetwork.com, 2016 

Bila dilihat dari referensi yang ada maka penggambaran karakter yang 

ditemukan telah ditentukan sebelumnya dengan referensi yang ada. 

Penggambaran alternatif karakter Eka bisa dilihat pada gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 Alternatif Karakter Eka 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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Gambar 4.15 Karakter Eka 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.15 merupakan sketsa karakter Eka, dengan rambut 

jambul yang menggambarkan keceriaan dari karakter ini, dengan pakaian 

yang rapi, dan digunakan pada anak-anak pada umumnya. Seperti sepatu 

dan kalung. 

 Untuk pemilihan warna yang akan digunakan dalam pakaian Eka 

mengacu pada sifat Eka yang ceria, baik hati, suka menolong teman, dan 

berbudi luhur terhadap agamanya. Maka warna yang didapat dari buku 

warna berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki Eka dapat dilihat pada gamabar 

4.16 

 

Gambar 4.16 Warna Pakaian yang Digunakan Eka 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 



81 
	

81 

	

4. Dian 

Dian dalam buku pop-up ini adalah anak yang ceria, rajin, suka 

menolong, dan berbudi luhur terhadap agamanya. Karakter Dian beragama 

Hindu. Suka berbagi kebahagiaan kepada temen-temannya dan orang yang 

ada disekitarnya. 

Dibawah ini gambar 4.17 merupakan referensi gambar visualisasi 

dari karakter Dian yang diambil dari karakter yang diminati banyak anak. 

 

Gambar 4.17 Referensi Karakter Dian 
Sumber : www. Cartoonnetwork.com, 2016 

 
Bila dilihat dari referensi yang ada maka penggambaran karakter 

yang ditemukan telah ditentukan sebelumnya dengan referensi yang ada. 

Penggamabaran alternatif karakter Dian bisa dilihat pada gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Alternatif Karakter Dian 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 4.19 Karakter Dian 
Sumber : Olahan Penulis, 2016 

 
Gambar 4.19 merupakan sketsa karakter Dian, dengan rambut 

kepang dua yang menggambarkan keceriaan dari karakter ini, dengan 

pakaian yang anggun, dan digunakan pada anak-anak pada umumnya. 

Seperti sepatu dan kaoskaki. 
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 Untuk pemilihan warna yang akan digunakan dalam pakaian Dian 

mengacu pada sifat Dian yang ceria, rajin, suka menolong teman, dan 

berbudi luhur terhadap agamanya. Maka warna yang didapat dari buku 

warna berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki Dian dapat dilihat pada 

gamabar 4.20 

 

Gambar 4.20 Warna Pakaian yang Digunakan Dian 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
5. Aliya 

Alya dalam buku pop-up ini adalah anak yang ceria, rajin, lembut, 

dan berbudi luhur terhadap agamanya. Karakter Aliya beragama Islam. 

Suka berbagi kebahagiaan kepada temen-temannya dan orang yang ada 

disekitarnya. 

Dibawah ini gambar 4.21 merupakan referensi gambar visualisasi 

dari karakter Aliya yang diambil dari karakter yang diminati banyak anak. 
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Gambar 4.21 Referensi Karakter Aliya 
Sumber : www.kaskus.co.id, 2016 

 
Bila dilihat dari referensi yang ada maka penggambaran karakter 

yang ditemukan telah ditentukan sebelumnya dengan referensi yang ada. 

Penggambaran alternatif karakter Aliya bisa dilihat pada gambar 4.22 

 

Gambar 4.22 Alternatif Karakter Aliya 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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Gambar 4.23 Karakter Aliya 
Sumber : Olahan Penulis, 2016 

 
Gambar 4.23 merupakan sketsa karakter Aliya, dengan rambut 

berkerudung  yang menggambarkan kelembutan dari karakter ini, dengan 

pakaian yang anggun, dan digunakan pada anak-anak pada umumnya. 

Seperti sepatu dan kerudung. 

 Untuk pemilihan warna yang akan digunakan dalam pakaian Aliya 

mengacu pada sifat Aliya yang ceria, rajin, lembut, dan berbudi luhur 

terhadap agamanya. Maka warna yang didapat dari buku warna 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki Aliya dapat dilihat pada gamabar 4.24 

 

Gambar 4.24 Warna Pakaian yang Digunakan Aliya 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.3.2 Strategi Media 

 Media yang digunakan dalam pembuatan buku pop-up ini dibagi menjadi 

dua macam, yaitu media utama dan media pendukungnya. Media utama yag 

digunakan adalah buku pop-up dengan menggunakan teknik transformation. 

Sedangkan untuk media pendukungnya digunakan sebagai media publikasi dan 

sebagai media promosi buku pop-up ini. Berikut media yang digunakan dalam 

proses perancangannya : 

a. Buku Pop Up 

 Pemilihan media buku pop-up ini selain memiliki pengemasan yang 

menarik dan informasi yang mendalam, juga jarangnya ditemukan buku mengenai 

Pendidikan Pancasila yang dikemas menarik dan dengan visualisasi yang menarik, 

seperti buku pop-up yang dapat menjadi daya tarik anak-anak. Media ini juga 

berfungsi sebagai media utama yang dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

memperkenalkan buku pembelajaran pendidikan Pancasila kepada anak-anak dan 

dapat merangsang minat baca anak-anak dengan pengemasan yang menarik, yaitu 

penggunaan teknik pop-up transformation dan pull tabs. 

 Sebagai pendukung estetika dan kejelasan dari gambar yang dimuat, 

perlunya memperhatikan redibility dan legibility dalam pembuatan buku pop-up 

ini, maka perlu adanya beberapa kriteria yang digunakan sebagai acuan. Ukuran 

yang akan digunakan dalam buku pop-up ini adalah 21 cm x 21 cm / sama sisi dan 

cover bukunya menggunakan hardcover dan laminasi glossy agar buku ini dapat 

bertahan lama serta kuat menahan berat teknik-teknik pop-up di dalamnya. 



87 
	

87 

	

Sedangkan isinya menggunakan jenis kertas art papper dengan gramateur 260 

gram dan menggunakan system cetak full colour dua sisi. 

b. Media Pendukung 

 Untuk media pendukung buku pop-up ini yang digunakan sebagai media 

publikasi serta media promosi untuk mendukung media utamanya, maka 

dibutuhkan empat jenis media yang paling efektif untuk menarik minat target 

audience dan target market, yaitu : 

1. Poster 

 Media ini dapat mudah dibaca, mudah dilihat dan dapat menarik perhatian 

target audience serta target market yang dituju karena mengetahui informasi 

sekilas mengenai buku pop-up ini. Poster yang digunakan berukuran A3, yaitu 42 

cm x 29,7 cm dengan menggunakan jenis kertas art papper 210 gram dan system 

cetak full colour. 

2. Display Karakter 

 Penggunaan display karakter sebagai media pendukung karena dengan 

display karakter dapat menarik perhatian target audience, yaitu anak-anak untuk 

membaca buku pop-up ini karena karakter yang ada dalam buku seolah-olah 

muncul. 

3. Stiker 

 Media stiker ini sebagai pelengkap dari buku pop-up yang dibuat dan 

termasuk salah satu media yang efektif sebagai media promosi karena anak-anak 

menyukai stiker dan stiker dapat ditempel dimana saja sebagai hiasan. 
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4. Pembatas Buku 

 Tidak lengkap rasanya jika sebuah buku yang dibuat tanpa adanya 

pembatas buku sebagai media pendukungnya karena media ini sangat berfungsi 

sebagai penanda setelah kita membaca buku untuk mengingat dihalaman berapa 

kita terakhir membaca buku dan media ini sesuai dengan kebutuhan buku pop-up 

ini. 

5. X-Banner 

 Media x-banner ini sebagai pelengkap dan termasuk salah satu media yang 

efektif sebagai media promosi untuk mengenal buku pop-up ini. 

4.3.3 Ukuran Buku Pop-Up 

 

Gambar 4.25 Ukuran Kertas Buku Pop Up 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Ukuran kertas pada penciptaan buku pop-up ini, yaitu panjang 42cm x 

lebar 21cm dengan menggunakan kertas A3 yang dapat dilihat pada gambar 4.22. 

Dikarenakan kertas A3 (42,0cm x 29,7cm) merupakan ukuran standar 

internasional. Ukuran A3 juga lebih hemat biayanya jika dibandingkan dengan 
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ukuran kertas A2. Penggunaan ukuran 21cm x 21cm sebagai ukuran standar 

internasional, mempermudah penyusunan informasi visual maupun teks yang 

akan ditampilkan dan mempermudah anak-anak dalam membukanya. Selain itu 

ukuran yang digunakan dengan pertimbangan readibility dan legibility, legibility 

memiliki tingkatan yang lebih mutlak. Artinya, jika suatu typeface dikatakan 

legible atau jelas, maka ia pasti jelas dibaca pada ukuran berapapun, sedangkan 

readiblity adalah tingkatan seberapa mudah sebuah rangkaian huruf dapat dibaca. 

Rangkaian huruf yang membentuk sebuah pesan-pesan verbal ketika dibaca dan 

diproyeksikan sangat dipengaruhi oleh resolusi (Kusrianto, 2004:40).  

 

Gambar 4.26 Ukuran Kertas Standart Internasional Seri A 
Sumber : dic.academia.ru, 2016 

 
 Pada gambar 4.25 menunjukkan ukuran kertas standar internasional 

dengan seri A untuk mempermudah dalam memperhitungkan biaya yang 

dikeluarkan untuk pembuatan buku pop-up ini sekaligus dapat meminimalkan 

biaya. Selain itu juga berguna untuk pembagian antara visual, teks dan teknik pop- 
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up yang digunakan saat mengetahui ukuran kertas.  

Penggunaan kertas BC TIC dengan gramateur 260 gram dalam buku pop-

up ini dinilai mampu menahan teknik-tenik pop-up yang digunakan dan pada saat 

melipat kertas. Pada bagian cover depan dan belakang menggunakan kertas art 

paper 260 gram yang dilapisi dengan penjilidan hardcover dan laminasi dof agar 

jangka waktu usia buku lebih tahan lama dan sebagai pendukung kekuatan dalam 

menahan isi buku, karena buku pop-up ini memerlukan keleluasaan dalam 

membukanya sebesar 180 derajat. Selain itu, juga dapat menjadi pelindung agar 

buku pop-up ini tidak mudah rusak, retak dan tergores.  

4.3.4 Perancangan Desain Layout 

a. Cover Depan dan Belakang 

 

Gambar 4.27 Sketsa Cover Depan dan Belakang 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Lima sahabat mengajak pembaca untuk mengenal Pancasila, 

dengan background bukit-bukit tampak sejuk, dengan pemilihan warna 

yang dapat menarik minat anak untuk membaca buku ini. Pada cover 

belakang digambarkan foto lima sahabat, dan lima lambing sila, lalu 

diberikan bacaan tentang Pancasila itu sendiri, font yang dipakai sebagai 

synopsis menggunakan font yang mudah dibaca. 
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b. Pancasila 

 

Gambar 4.28 Sketsa Sub Judul 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016  

 
menyambut pemabaca untuk membaca kehalaman selanjutnya, 

dengan dikeluarkannya burung garuda beserta lambing sila-sila yang ada. 

 

c. Sila Pertama 

 

Gambar 4.29 Sketsa Halaman 1-2 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Sila pertama, Dengan lambang bintang yang mewakili sila pertama 

ini. kemudian background alam yang indah, dengan pewarnaan yang 

disukai oleh anak-anak. Serta dtampilkan lima tempat ibadah sebagai salah 
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satu nilai yang terkandung dalam sila pertama ini “ Ketuhanan Yang Maha 

ESA” dengan nilai yakni saling bertoleransi antar beragama. 

 

d. Sila Kedua 

 

Gambar 4.30 Sketsa Halaman 3-4 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Sila kedua dengan lambang rantai di tengahnya, dan background 

warna kuning yang cerah serta gambar tangan yang saling ingin 

bergandengan, dimaksudkan saling bergandengan untuk bergotong royong, 

dengan pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. Kemudian ada karakter 

yang menunjukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yaitu nilai gemar melakukan 

kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 

 

 

e. Sila Ketiga 
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Gambar 4.31 Sketsa Halaman 5-6 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Sila ketiga dengan lambang pohon beringin ditengahnya, dan background 

peta indonesia, dengan pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. Kemudian 

ada lima karakter yang menunujukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila 

“Persatuan Indonesia”, yaitu cinta akan tanah air dan menjaga kesatuan dan 

persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

f. Sila Ke empat 

 

Gambar 4.32 Sketsa Halaman 7-8 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
sila ke-empat dengan lambang kepala banteng ditengahnya, dan 

background merah cerah yang disukai oleh anak-anak. Kemudian ada dua 
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karakter yang menunujukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila 

“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratn Perwakilan”, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain 

dan ikut serta dalam pemilihan umum. 

 

g. Sila kelima 

 

Gambar 4.33 Sketsa Halaman 9-10 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Sila kelima dengan lambang padi dan kapas ditengahnya, dan background 

timbangan keadilan, dengan pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. 

Kemudian ada empat karakter yang menunujukkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam sila “Keadilan Soial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yaitu menghargai 

orang lain dan menolong sesama. 

 

 

 

        h. Profil Penulis 
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Gambar 4.34 Sketsa Halaman  
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Memperlihatkan profil penulis buku pop-up ini, mengenalkan penulis 

kepada para pembacanya. 

 

4.3.5 Produksi Media 

 Memproduksi sebuah media atau karya memerlukan rincian biaya yang 

akan dikeluarkan pada proses produksinya, yaitu biaya produksi dan estimasi 

biaya penjualan dalam sebuah media. Pada rincian biaya tersebut dapat diketahui 

seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses produksinya. Berikut 

merupakan biaya produksi dari media utama yang akan digunakan pada tabel 4.5.  

 

 

 

 

Tabel 4.3 Biaya Produksi yang Digunakan dalam Media Utama 
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   (Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
 
 Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa biaya produksi sebuah buku dihitung 

berdasarkan proses apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah buku, mulai 

dari proses desain buku hingga finishing pada buku tersebut, yaitu jenis jilidan 

yang akan digunakan seperti apa. 

1. Pelaksanaan program media dilaksanakan dengan perancangan estmasi 

jangka waktu satu tahun melalui aturan pengedaran untuk menciptakan 

publikasi yang efektif, efisien, dan informative. Dalam perancangan buku 

pop-up ini memerlukan rincian estimasi biaya yang akan dipakai dalam 

penjualan buku ini. Berikut merupakan estimasi biaya untuk penjualan 

buku pop-up pada table 4.4. 

 

 

 

Tabel 4.4 Eatimasi Biaya Penjualan Buku Pop-up 
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2. Estimasi Biaya Media Pendukung, pada tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 Estimasi Biaya Media Pendukung ( Supporting Media ) 

 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.4 Implementasi Karya 

4.4.1 Media Utama 

a. Cover Depan dan Belakang 
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Gambar 4.35 Halaman Cover Buku 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 Pada gambar 4.35 ditunjukan sekilas isi dari buku, dimana lima sahabat 

mengajak pembaca untuk mengenal Pancasila, dengan background bukit-bukit 

tampak sejuk, dengan pemilihan warna yang dapat menarik minat anak untuk 

membaca buku ini. 

 Pada cover belakang digambarkan foto lima sahabat, dan lima lambing 

sila, lalu diberikan bacaan tentang Pancasila itu sendiri, font yang dipakai sebagai 

synopsis menggunakan font yang mudah dibaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Halaman Hak Cipta dan Kata Pengantar 
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Gambar 4.36 Halaman Hak Cipta dan Kata Pengantar 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada gamabr 4.36 merupakan halaman hak cipta dan kata pengantar, 

dimana hak cipta ditujukan sebagai ha katas penciptaan karya buku pop-up yang 

tidak boleh digandakan ataupun di plagiat, sedangkan kata pengantar berisikan 

mengenai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

memberikan motivasi dan saran, membimbing serta menyediakan fasilitas dalam 

pengerjaan buku pop-up tersebut. Kata pengantar ditujukan kepada orang tua, 

rector, kepala program studi, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, para 

penguji, narasumber, dan kepada teman-teman yang telah mendukung dan 

memberikan motivasi. 

 

 

 

 

c. Pengenalan Lima Sahabat 
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Gambar 4.37 Halaman perkenalan Lima Sahabat 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pada gambar 4.37 merupakan halaman untuk mengenalkan para karakter 

yang ada didalam buku pop-up ini. agar pembaca mengenali siapa saja karakter 

yang ada didalam buku ini. 

d. Sub Judul 

 

Gambar 4.38 Halaman Sub Judul 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 Pada gambar 4.38 Sub Judul merupakan halaman awal untuk menyambut 

pemabaca untuk membaca kehalaman selanjutnya, dengan dikeluarkannya burung 

garuda beserta lambing sila-sila yang ada. Dalam halam ini memunculkan teknik 

pop-up transformation. 

e. Halaman 1 – 2 
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Gambar 4.39 Halaman 1-2 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Gambar 4.39 merupakan halaman yang memperlihatkan sila pertama, 

Dengan lambang bintang yang mewakili sila pertama ini. kemudian background 

alam yang indah, dengan pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. Serta 

ditampilkan lima tempat ibadah sebagai salah satu nilai yang terkandung dalam 

sila pertama ini “ Ketuhanan Yang Maha ESA” dengan nilai yakni saling 

bertoleransi antar beragama. Dalam halam ini memunculkan teknik pop-up 

transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Halaman 3 – 4 
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Gambar 4.40 Halaman 3-4 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.40 merupakan halaman yang memperlihatkan sila kedua dengan 

lambang rantai di tengahnya, dan background warna kuning yang cerah serta 

gambar tangan yang saling ingin bergandengan, dimaksudkan saling 

bergandengan untuk bergotong royong, dengan pewarnaan yang disukai oleh 

anak-anak. Kemudian ada karakter yang menunjukan nilai-nilai yang terkandung 

dalam sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yaitu nilai gemar 

melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 

Dalam halam ini memunculkan teknik pop-up transformation. 

 

 

 

 

 

g. Halaman 5 – 6 
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Gambar 4.41 Halaman 5-6 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.41 merupakan halaman yang memperlihatkan sila ketiga dengan 

lambang pohon beringin ditengahnya, dan background peta indonesia, dengan 

pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. Kemudian ada lima karakter yang 

menunujukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Persatuan Indonesia”, yaitu 

cinta akan tanah air dan menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam halam ini memunculkan teknik pop-up 

transformation. 

 

 

 

 

 

 

h. Halaman 7 – 8 
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Gambar 4.42 Halaman 7-8 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.42 merupakan halaman yang memperlihatkan sila ke-empat 

dengan lambang kepala banteng ditengahnya, dan background merah cerah yang 

disukai oleh anak-anak. Kemudian ada dua karakter yang menunujukkan nilai-

nilai yang terkandung dalam sila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratn Perwakilan”, yaitu tidak memaksakan 

kehendak orang lain dan ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam halam ini 

memunculkan teknik pop-up transformation. 

 

 

 

 

 

 

i. Halaman 9 – 10 
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Gambar 4.43 Halaman 9-10 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.43 merupakan halaman yang memperlihatkan sila kelima 

dengan lambang padi dan kapas ditengahnya, dan background timbangan 

keadilan, dengan pewarnaan yang disukai oleh anak-anak. Kemudian ada empat 

karakter yang menunujukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Keadilan 

Soial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yaitu menghargai orang lain dan menolong 

sesama. Dalam halam ini memunculkan teknik pop-up transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

j. Profil Penulis 
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Gambar 4.44 Halaman Profil Penulis 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Gambar 4.44 merupakan halaman yang memperlihatkan profil penulis 

buku pop-up ini, mengenalkan penulis kepada para pembacanya. 

4.4.2 Desain Media Pendukung 

a. Poster 

 

Gambar 4.45 Media Pendukung Poster Buku Ayo Mengenal Pancasila 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Desain poster diambil berdasarkan tujuan merancang buku pop-up ini, 

yaitu mengenalkan Pancasila kepada anak-anak. Maka dibuatlah poster yang bisa 
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menarik mint abaca anak untuk membuka buku ini, dengan design yang 

menggunakan warna ceria dan menarik ank-anak untuk melihatnya. Dengan 

lambing sila-sila dan 5 karakter anak yang mengeliliginya, serta background alam 

yang menawan. 

b. Display Karakter 

 

Gambar 4.46 Media Pendukung Karakter 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Display karakter digunakan, agar pengunjung tau siapa saja karakter yang 

ada didalam buku pop-up ini. mengenalkan lebih kepada pengunjuk nama-nama 

karakter yang ada didalam buku ini. 

 

c. Stiker 
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Gambar 4.47 Media Pendukung Stiker 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Gambar 4.47 merupakan media pendukung stiker, dimana desain karakter 

tersebut merupakan karakter utama dalam buku pop-up ini. Stiker ini juga 

bertujuan sebagai media memorable yang dapat mengingatkan kembali karakter 

dalam buku ini. Media stiker dipilih karena jangka waktu lama, dapat menjadi 

media awerness yang kuat. 

 

 

 

 

 

d. Pembatas Buku 
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Gambar 4.48 Media Pendukung Pembatas Buku 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
 Pembatas buku merupakan salah satu dari media pendukung pada buku 

ini, dimana desain pemabatas buku diambil dari karakter yang ada pada buku ini, 

dan media pendukung ini akan disisipkan dalam buku, sehingga pada saat 

konsumen membeli buku pop-up ini sudah mendapatkan pembatas buku juga 

didalamnya. 

 

 

 

e. X-banner 
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Gambar 4.49 Media Pendukung X-banner 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.49 ini adalah salah satu media pendukung, diamana x-

banner menjadi media yang efektif sebagai media promosi untuk mengenal buku 

pop-up ini.



	

  47   

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP



	

109 
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, perancangan buku pop-up 

Pancasila ini bertujuan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk 

menumbuhkan minat baca dan ingin tau terhadap dasar Negara Indonesia dengan 

menggunakan ternik pop-up. Maka dari penjelasan mengenai perancangan buku 

pop-up tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan buku pop-up ini sebagai media pembelajaran yang menarik 

untuk menumbuhkan minat baca anak-anak terhadap dasar Negara 

Indonesia,  khususnya mengenalkan Pancasila dengan melakukan 

penyesuaian terhadap segmentasi dan karakteristik dari teknik pop-up. 

2. Dari teknik pop-up yang diambil dapat mengasah imajinasi anak-anak 

dalam membaca dan juga menjadi media pembelajaran yang mudah 

dimengerti oleh anak-anak untuk memperkenalkan dasar Negara Indonesia 

sekaligus menambah nilai estetika pada buku. 

3. Dari segi buku pop-up, dapat membuat umur buku memiliki jangka waktu 

lebih lama untuk dapat dibaca kedepannya. 

4. Tema bahasa rupa yang terdapat didalam duku ini mempermudah 

menyampaikan pesan yang diberikan kepada anak-anak. 

5. Memperkenalkan buku pop-up ini dikalangan anak-anak usai 5-7 tahun 

dengan segmentasi wilayah berada di kota Madiun. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian mengeneai perancangan buku pop-op 

Pancasila, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar perancangan buku 

pop-up yang akan datang lebih baik lagi, yaitu : 

1. Pemilihan warna untuk buku pop-up dengan segmentasi usia 5-7 tahun, 

menggunakan warna yang menarik dan cerah sehingga anak-anak tertarik 

untuk membacanya. 

2. Kekuatan buku pop-up sangat mempengaruhi minat baca masyarakat, lem 

yang digunakan dan cara menempelkan halaman per halaman adalah hal 

yang perlu diperhatikan saat membuat buku pop-up yang kuat.. 
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