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ABSTRAK 

Perancangan buku ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak – anak 

dengan menggunakan media buku pop up dan cerita dongeng Cindelaras. 

Mengingat cerita dongeng yang mulai ditinggalkan oleh anak – anak yang saat ini 

beralih pada televisi. Media buku pop up merupakan salah satu upaya untuk 

mengenalkan cerita dongeng yang mulai ditinggalkan. Penelitian yang digunakan 

pada perancangan ini yaitu metode kualitatif yang melakukan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan literatur untuk memperoleh data yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan konsep desain ilustrasi dari buku pop up cerita dongeng 

Cindelaras. Setelah proses analisa data telah dilakukan, maka ditemukan sebuah 

konsep desain yaitu “Joyful”. Pada dasarnya kata “Joyful" sendiri memiliki arti kata 

yaitu menyenangkan. Pemaknaan “Joyful” secara sebenarnya adalah konsep buku 

cerita interaktif yang akan digunakan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan 

moral pada target audience tentang cerita dongeng Cindelaras. Hasil dari penelitian 

ini adalah menghasilkan media buku pop up cerita dongeng cindelaras yang dapat 

memupuk rasa ingin tahu target audience untuk mengenal ataupun mengingat 

kembali cerita rakyat, khususnya Cindelaras. 

Kata Kunci : Buku Pop Up, Cerita dongeng, Teknik V - Fold. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perancangan yang berjudul perancangan buku pop up cerita dongeng 

Cinderalas dengan teknik V-Fold merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan 

cerita dongeng yang mulai ditinggalkan. Setiap kota di Indonesia biasanya memiliki 

beberapa cerita dongeng yang menjadi ciri khas kota tersebut contohnya Malin 

kundang, Sangkuriang, Si Pitung, dll. Namun lain halnya dengan cerita Cinderalas, 

kebanyakan masyarakat Indonesia belum mengerti cerita dongeng tersebut. Cerita 

dongeng Cinderalas ini jarang sekali ditemukan dalam bentuk komik, buku cerita 

ilustrasi, maupun buku cerita pop up, sehingga cerita dongeng Cindelaras sudah 

mulai dilupakan oleh generasi khususnya anak-anak. Perancangan ini merupakan 

salah satu buku yang mengangkat cerita dongeng dengan teknik pop up, mengingat 

buku – buku cerita dongeng yang hanya menggunakan teknik ilustrasi.  

Hasil survei yang dilakukan oleh badan pusat statistik mencatat bahwa 

presentasi penduduk Indonesia yang membaca terus menurun dari 23,70 persen 

tahun 2003 menjadi 17,66 persen tahun 2012. Sementara penduduk yang menonton 

televisi cenderung meningkat dari 84,94 persen menjadi menjadi 91,68 persen 

selama periode 2003 ke 2012 (www.bps.go.id). Dapat disimpulkan apabila minat 

membaca masyarakat Indonesia khususnya anak – anak yang perlahan menurun 

sehingga mengakibatkan buku ditinggalkan dan beralih ke televisi. 
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Menurut Amal Abdussalam Al - Khalili (2005:375) yang mengatakan 

bahwa buku berperan penting dalam mengembangkan kecerdasan anak. Jika sebuah 

buku disajikan dalam bentuk dan terbitan yang bagus disertai dengan unsur seni, 

dan gambar yang indah, secara otomatis akan dapat menambah jenis sensitifitas 

anak dalam merasakan keindahan sesuatu, sekaligus dapat mengembangkan daya 

ingat anak. Mengenalkan buku sejak dini merupakan salah satu pembiasaan agar 

anak menjadi pribadi yang memiliki wawasan luas. Jika pembentukan kebiasaan 

untuk menyukai buku kurang dibangun sejak dini, maka tidak jarang ada anak yang 

sudah bisa membaca namun tidak tertarik pada buku. 

Seorang pengarang mencoba menceritakan suatu hal yang ingin dibagikan 

kepada pembacanya. Dapat dikatakan jika buku juga merupakan salah satu bentuk 

representasi dari penulisnya. Lewat buku pengarang membagi suatu kejadian 

maupun wawasan yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan Soepena (1997:31), 

keunikan buku yang tidak ditemukan pada media yang lain adalah dapat menjadi 

sarana penyampai informasi yang tepat. Pembaca dapat menggunakan buku secara 

bebas, dengan kata lain pembaca dapat menentukan temponya sendiri dalam 

membaca buku. Buku sendiri dianggap lebih stabil dibandingkan dengan penjelasan 

lisan, informasinya dapat dibaca berulang hingga dapat dimengerti, atau bahkan 

dihafalkan. Ada banyak jenis buku yang ada di Indonesia salah satunya buku cerita 

dongeng.  

Pada dasarnya buku cerita dongeng mengajak pembaca maupun pendengar 

masuk ke alam imajinasi. Dimana disetiap dongeng dituntut untuk berimajinasi 

mengenai tokoh, tempat yang ada dicerita dongeng tersebut. Karena dengan 
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berimajinasi seseorang akan lebih mudah memahami pesan moral yang 

disampaikan melalui cerita dongeng. 

Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal 

sering tidak masuk akal (Nurgiantoro, 2005:198). Selain itu menurut kamu besar 

Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama 

tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh (KBBI, 2007:274). Dongeng 

merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun – temurun dari 

nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran (pesan) moral yang 

mendidik serta menghibur. Dongeng memiliki bermacam - macam jenis, antara lain 

mitos, legenda, sage dan fable. 

Kisah dongeng merupakan cerita yang dapat menjangkau seluruh kalangan 

mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dikarenakan pada suatu pesan 

moral yang disampaikan sangat relevan untuk dilakukan pada kehidupan sehari-

hari. Mulai dari mengajarkan mana yang baik dan buruk, serta dapat dikatakan 

sebagai suatu suri tauladan dalam berkehidupan bermasyarakat. Melalui dongeng, 

anak akan dengan mudah memahami sifat-sifat, figur-figur, dan perbuatan-

perbuatan yang baik dan yang buruk (Unsriana, 2003:1). 

Berbicara tentang dongeng anak di zaman yang modern ini dengan 

kemajuan teknologi yang begitu pesat, anak – anak cenderung lebih menggunakan 

fasilitas elektronik yang diberikan oleh orang tua sehingga buku cerita dongeng 

kurang diminati.  Meskipun bisa dikatakan jika cerita dongeng memberikan banyak 

pelajaran bagi pembacanya baik tentang sejarah, budaya, maupun budi pekerti 
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dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga menyebabkan minat baca terhadap buku 

menurun, dikarenakan anak – anak tidak terbiasa membaca buku.  

Pada perkembangannya, cerita rakyat yang bernilai tinggi tersebut misalnya 

Malin kundang, Sangkuriang, Si Pitung, dll seakan tergeser seiring dengan 

perkembangan teknologi diera globalisasi ini. Anak-anak lebih akrab dengan layar 

kaca dari pada membaca buku-buku cerita rakyat yang ada (La Ode Gusal, 2015:12). 

Salah satu dari sekian banyak dongeng atau cerita rakyat tersebut adalah dongeng 

tentang Cindelaras.  

Cerita Cindelaras bisa digolongkan sebagai cerita rakyat Nusantara, hal ini 

disebabkan karena dongeng Cindelaras awalnya bukan hanya dikenal di Jawa 

Timur namun hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tetapi pada kenyantaanya anak 

– anak di zaman serba canggih ini tidak semua mengerti tentang dongeng 

Cindelaras tersebut. Dikarenakan anak – anak sekarang cenderung suka dengan hal 

- hal yang canggih seperti Ponsel, Laptop dan alat elektronik lainnya dimana 

mereka dapat mengakses apapun lewat barang elektronik tersebut.  

Banyak faktor turut menentukan rendahnya minat membaca, diantaranya 

persaingan buku dengan media televisi, mahalnya harga buku dongeng. Buku cerita 

yang belum dikemas secara menarik juga membuat minat baca anak – anak kurang. 

Maka dari itu diperlukan buku cerita dongeng yang dikemas semenarik mungkin 

untuk menarik minat baca anak – anak di zaman yang serba canggih ini.   

Buku pop up merupakan suatu buku yang mengadaptasi teknik 3 dimensi 

dalam setiap halamannya. Dengan bentuk 3 dimensinya buku pop up ini dapat 

dikatakan sebagai salah satu buku yang memberikan visualisasi dalam bentuk lain 
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sehingga pembaca bisa lebih menikmati serta memahami isi buku tersebut 

(Dzuanda, 2011:117). Ini disebabkan oleh gerakan kinetik yang dihasilkan oleh 

komponen gambar dalam buku pop up tersebut. Dimana disetiap halamannya 

membuat suatu gerakan yang membuat minat baca lebih meningkat (Dzuanda, 

2011:117).  

Kelebihan teknik lipat v-fold ialah objek yang akan berdiri tegak ketika 

halaman buku dibuka. Dapat dikatakan jika teknik v-fold ialah menambahkan 

sebuah potongan kartu kedalam objek pop up serta menambahkan lipatan kecil 

untuk direkatkan pada background pop up. Dengan teknik pendukung internal 

stands dan parralel tabs karena dianggap lebih mudah berinteraksi dengan 

pembacanya. Dimana pada teknik internal stands adalah tampilan bentuk pop up 

dengan memotong salah satu bagian background pop up lalu ditekuk kedalam 

sehingga menghasilkan tempat untuk objek yang akan digerakkan. Penggunaan 

teknik parallel tabs digunakan pada saat interaksi antara karakter satu dengan 

karakter lainnya. Pada dasarnya teknik parallel tabs dengan menambahkan sebuah 

kertas geser yang sejajar dengan background sehingga menimbulkan efek bergerak 

jika ditarik maupun didorong (www.technologystudent.com). Dengan tujuan agar 

dapat membantu pembacanya untuk berimajinasi serta menumbuhkan minat baca. 

Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu inovasi yang 

menarik agar cerita dongeng lebih dikenal oleh anak – anak selain itu juga untuk 

menumbuhkan minat baca anak – anak pada buku. Salah satunya dengan buku 

tentang cerita dongeng Cindelaras berbasis pop up yang merupakan media buku 

dengan didukung visualisasi 3D sehingga lebih diminati oleh anak – anak. Sehingga 
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secara tidak langsung para pembacanya juga mengerti pesan moral yang 

disampaikan secara tersirat oleh cerita dongeng Cindelaras tersebut disamping itu 

agar budaya membaca buku mulai tertanam sejak dini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibahas diatas maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana merancang buku pop up cerita dongeng 

Cindelaras dengan Teknik V-fold Sebagai Upaya Mengenalkan Cerita Rakyat untuk 

Anak –Anak 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, khusus berkaitan dengan : 

a. Cerita dongeng yang diceritakan ialah cerita Cindelaras  

b. Teknik yang digunakan adalah teknik v-fold, dengan teknik pendukung internal 

stands dan parallel tabs 

c. Merancang buku pop up yang menggunakan ilustrasi kartun untuk anak – anak 

usia 4 – 7 tahun 

d. Perancangan buku ini berdasarkan cerita dongeng Cindelaras yang sudah ada, 

namun dilakukan penyesuaian kembali terhadap karakteristik teknik pop up. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan perancangan ini ialah menghasilkan rancangan buku pop up 

cerita dongeng tentang cerita Cindelaras yang sesuai dengan karakter anak-anak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan.  

b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan secara akademis tentang proses 

perancangan buku pop up 

c. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan. 

1.5.2 Praktis 

a. Menambah wawasan mengenai wacana buku pop up Cinderalas yang 

efektif untuk anak - anak dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam 

bersikap 

b. Perancangan ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas karena 

merupakan salah satu cara pembelajaran dalam bersikap dikehidupan sehari 

- hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang pernah 

mengangkat media yang serupa, yaitu dengan menggunakan media buku pop up. 

Fungsi dari analisa penelitian terdahulu ialah menganalisa hasil penelitian 

sebelumnya serta dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian ini. Selain itu, 

penelitian terdahulu juga menjadi referensi dalam menyelesaikan permasalahan 

perancangan buku pop up cerita dongeng Cindelaras.  

Oleh karena itu, bab ini juga menjelaskan tentang definisi buku, pop up, 

cerita dongeng, teknik ilustrasi serta teori – teori lain yang mendukung 

permasalahan penelitian. 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukakn sebelumnya merupakan 

hal yang sangat penting sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam suatu 

penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini, yang dijadikan acuan adalah terkait dengan buku pop up yang 

bertujuan untuk melestarikan suatu budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan langkah kajian terhadap hasil penelitian berupa tugas akhir yang 

ada. Berikut penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini :  
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Penelitian yang dilakukan oleh Hani Tanzilia Ifadhah (2015) yang berjudul 

“Penciptaan Buku Ilustrasi Berbasis Pop up tentang Cerita Rakyat Danau Kastoba 

Bawean Sebagai Upaya Memperkenalkan Produk Budaya Lokal Bagi Anak – Anak” 

menyatakan bahwa sebuah  nilai - nilai  pesan  moral  yang  terkandung  didalam  

kisah  cerita  rakyat  Danau  Kastoba  Bawean yang   bisa   digunakan   sebagai   

media   pembelajaran untuk  memperkenalkan karena  buku  ini  menampilkan 

tokoh - tokoh   keseluruhan   dari   cerita   rakyat   Danau Kastoba, selain itu juga 

tidak menceritakan saja tetapi ada beberapa bagian yang menampilkan konflik 

cerita serta tidak   lupa   memberikan   pesan   moral   yang terkandung didalamnya. 

Selain itu peneliti ini mengatakan jika dengan berbagai teknik kreativitas metode 

pop up yang dibuat dapat menambah nilai estetika dari buku ini dan membuat 

masyarakat lebih tertarik sehingga masyarakat Indonesia kembali mengenal budaya 

lokal dan mendapatkan nilai - nilai moral untuk bersosialisasi terutama anak - anak. 

Selain terdapat tujuan yang sama yaitu sebagai salah cara untuk 

mengedukasi masyarakat melalui buku pop up. Perbedaan tujuan penelitian saat ini 

dengan tujuan penelitian terdahulu terdapat pada objek tema yang diambil, target 

market buku pop up, dan teknik yang digunakan untuk dijadikan buku pop up. 

Gambar 2.1 Kutukan Ratu Jin 

Sumber : Hani Tanzilia Ifadhah, 2015 
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Dimana pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian cerita rakyat 

Danau Kastoba Bawean, sedangkan penelitian saat ini menggunakan cerita 

dongeng Cindelaras. Buku pop up yang digunakan sebagai studi terdahulu ini 

ditujukan untuk anak – anak pada usia 6 – 12 tahun sedangkan pada penelitian saat 

ini buku pop up ditujukan untuk anak – anak yang berusia 4 – 7 tahun. Perbedaan 

lain terdapat pada segi teknik, pada penilitian terdahulu teknik yang digunakan ialah 

teknik internal stand rotary, dan parallel slide. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan teknik v-fold dan teknik pendukung internal stand dan pull tab. 

 

2.2 Buku 

Buku ialah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong 

(www.kbbi.web.id). Dan sisi disetiap lembar kertas sering dikenal dengan halaman. 

Setiap buku memiliki suatu tema bahasan yang sama dan disusun menurut alur 

tertentu, baik dari awal bahasan hingga kesimpulan dari tema tersebut. Menilik dari 

fungsinya buku dapat menjadi sumber informasi bagi yang membacanya. Buku 

kebanyakan menggunakan tema non-fiksi (ilmu pengetahuan) ataupun fiksi (cerita 

rekayasa). Buku yang terbit dan beredar dimasyarakat sangat banyak dan dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik 

buku itu sendiri. Menurut Joko D Muktiono (2003 : 76), menyebutkan ada beberapa 

jenis buku antara lain : 

 

 

 

http://pendef.com/pengertian-bahasa-dan-bahasa-baku/
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2.2.1 Buku fiksi  

Jenis buku ini merupakan salah satu jenis buku yang paling banyak 

diterbitkan dunia. Kisah dibalik cerita fiksi / tidak berdasarkan kehidupan nyata. 

Contoh dari buku fiksi adalah: Novel, Cerita rakyat, dan sebagainya. 

 

2.2.2 Buku Non Fiksi  

Dalam kepustakaan jenis-jenis buku non fiksi banyak digunakan sebagai 

buku-buku refrensi ataupun juga ensiklopedia. Adapun beberapa jenis buku non 

fiksi antara lain: buku sekolah, buku jurnalistik, atlas, album, dan sebagainya 

Elisabeth B. Hurlock (2007 : 14), menilai buku sebagai bacaan yang 

mengandung nilai positif bagi perkembangan anak diantaranya : 

a. Secara psikologis membaca merupakan salah satu bentuk bermain yang sehat 

b. Membaca, mendorong anak untuk mengembangkan sumber daya yang ada 

didalam dirinya sehingga anak dapat menikmati waktu luangnya apabila tidak 

ada tempat bermain 

c. Merangsang kreatifitas membaca sangat berguna bagi hidupnya 

d. Merangsang kreatifitas dengan bertambahnya pengetahuan wawasan dan 

pengembangan minat 

Pemanfaatan buku sebagai media informasi sudah sangat umum. Seiring 

berkembangnya zaman bukupun mulai berkembang dari hanya kumpulan teks 

hingga berbentuk visual baik 2 dimensi contohnya buku ilustrasi dan 3 dimensi 

salah satunya buku pop up. 
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2.3 Anatomi Buku 

Seperti yang dikutip dari kbbi.web.id yang menyebutkan jika anatomi ialah 

uraian yang mendalam tentang sesuatu. Dapat dikorelasikan jika anatomi buku 

merupakan salah satu penjelasan mengenai buku, baik bagian – bagiannya maupun 

susunannya. Namun menurut Yongky Safanayong (2006:25), anatomi dalam 

pembuatan buku secara umum dapat dibagi menjadi seperti berikut: 

 

2.3.1 Cover 

Cover dapat berupa Hardcover dan softcover 

a. Jaket buku (untuk hardcover) 

b. Cover depan / muka 

- Judul, subjudul, pengarang / penulis / editor 

- Logo penerbit, judul seri 

c. Punggung (tulisan dibaca dari atas ke bawah) 

- Judul, penulis 

- Logo penerbit  

d. Cover belakang 

- Biografi penulis dan blurb 

- Barcode dan ISBN / ISSN 

e. Flap jaket 

- Uraian singkat atau teaser copy (pada flap depan) 

- Biografi penulis dan potret (pada flap belakang) 

- ISBN 
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2.3.2 Halaman - halaman Pendahuluan (preliminary) 

a. Preliminary blank 

b. Half title 

- Judul (biasanya ditempatkan setelah endpaper) 

- Review, uraian singkat penulis atau teaser copy 

c. Frontispiece (contoh : left of title page) 

- Sebuah gambar dengan keterangan (caption) 

- Setelah half title 

d. Judul halaman (title page) 

- Judul, subjudul, judul seri dan penulis 

- Penerbit, tempat publikasi 

e. Hal imprint (verso of title page) 

- Copyright nama pemilik, tahun publikasi 

- Informasi reprint : nomor reprint, tanggal 

- ISBN 

- Detail produksi, seperti nama-nama: editor, desainer, manajer produksi, 

percetakan 

- Colophon : detil typografis dan reproduksi, seperti jenis huruf dan kertas 

yang digunakan, proses pencetakan yang dipilih, edisi, fotografi, desain. 

(colophon bisa pada halaman bagian depan atau belakang) 

- Dedikasi atau kuotasi 

- Foreword (oleh penulis tamu)  
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f. Daftar isi, daftar ilustrasi, daftar tabel (diawali dengan angka romawi pada 

halaman isi) 

g. Kata pengantar (disampaikan oleh penulis atau penulis tamu mengapa buku ini 

eksis) 

h. Penghargaan (penulis atau penerbit berterimakasih pada kontributor atau 

penasehat) 

i. Bagaimana menggunakan buku ini (tidak selalu ada) 

j. Introduksi (biasanya oleh penulis) 

k. Glosari (apabila singkat, umumnya di bagian belakang setelah teks selesai) 

l. Daftar singkatan yang digunakan dalam teks 

 

2.3.3 Teks 

Halaman 1 (angka arabik mulai di sini), bagian-bagian dibagi dalam bab 

(chapter). Halaman 1 selalu di sebelah kanan (recto), bisa juga bagian dari judul, 

jadi apabila bab mulai dari halaman recto, halaman 3 menjadi judul bab pertama 

dan halaman pertama dari teks sebenarnya. Apabila bab mulai pada halaman verso 

(kiri) atau recto (kanan), halaman 2 akan menjadi bab judul pertama dan halaman 

pertama teks. Halaman sub judul selalu mulai pada halaman recto (kanan). Dan 

sering diberi warna blok penuh untuk mengenal lebih cepat apabila pembaca 

membuka lembaran secara cepat. 
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2.3.4 The Endmatter 

- Informasi tambahan (supplement) 

- Appendix 

- Referensi (atau pada akhir tiap bab) 

- Glosari (optional dan letak lebih tradisional) 

- Bibliografi 

- Indeks 

- Colophon (menerangkan detil produksi-peletakan optional) 

 

2.4 Pop Up 

Pada awal abad 13 disaat munculnya pop up teknik ini bernama movable 

book. Dimana teknik pertama yang diciptakan oleh Mattew Paris dan Ramon Llull 

ialah volvelles (rotary) yaitu dengan menggunakan poros pada mekanisme kertas. 

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1500an movable book mulai dimanfaatkan 

oleh Andreas Vesalius untuk menggambarkan anatomi tubuh manusia yang diberi 

istilah lift the flap. Teknik ini dibentuk dengan menumpuk beberapa kertas lalu 

salah satu sisi kertas direkatkan kepada backgroundnya sehingga susunan tersebut 

dapat dibuka kembali. Dan sekitar pada tahun 1700an, penerbit Robert Sayer mulai 

memproduksi movable book sebagai media hiburan untuk anak – anak maupun 

dewasa. Baru pada tahun 1930-an, Amerika Serikat mulai menggunakan istilah pop 

up untuk produksi movable booknya. 

Pop up pada dasarnya merupakan salah satu teknik dalam mengolah kertas 

(paper engineering). Secara sekilas, pop up tidak jauh berbeda dengan origami 
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mengingat kedua seni ini menggunakan dasar – dasar paper engineering. Namun 

perbedaannya terlihat pada origami yang berfokus pada bentuk – bentuk yang 

diciptakan dari kertas sedangkan pop up berfokus pada menciptakan mekanisme 3 

dimensi sehingga menimbulkan objek utamanya terlihat lebih menonjol dari 

background. 

Pop up adalah sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan 

bentuk 3 dimensi atau timbul (www.dgi.or.id). Sedangkan menurut Nancy dan 

Rondha (2012:1), pop up adalah sebuah buku yang berbentuk 3 dimensi dan 

memiliki potensi untuk gerak dan interaktif. Pop up sendiri menggunakan 

mekanisme dalam penggerakannnya yaitu lipatan, gulungan, tab, dan lain 

sebagainya. Dapat disimpulkan jika pop up ialah salah satu bentuk mengolah kertas 

yang menggunakan berbagai macam mekanisme teknik pop up. 

Buku pop up pada dasarnya memiliki daya tarik tersendiri dalam 

menyampaikan pesan dalam sebuah cerita. Dengan visual dalam bentuk 3 dimensi 

menjadikan pop up sebagai buku dengan cerita yang mendekati kenyataannya 

dimana pada setiap halaman menampilkan gerakan – gerakan kinetis. Objek – objek 

dibuat seolah – olah muncul ketika setiap halaman dibuka sehingga memberikan 

kejutan – kejutan. Hal ini memudahkan pembaca memahami pesan yang 

disampaikan oleh cerita tersebut dikarenakan pembaca diajak untuk berimajinasi 

dalam setiap halamannya. 

Buku pop up layaknya buku pada umumnya yang memuat berbagai cerita, 

baik cerita fiksi maupun non fiksi. Selain sebagai penyalur pesan melalui cerita 

yang diceritakan buku pop up juga merupakan salah satu media yang bisa 
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menanamkan rasa ketertarikan kepada buku, yang dikarenakan buku pop up 

memiliki gerakan – gerakan kinetis sehingga membuat pembacanya menjadi 

nyaman. Buku pop up juga bermanfaat untuk mengajak pembacanya berinteraksi 

dengan ceritanya sehingga diharapkan pembaca ikut berimajinasi jika sedang 

berada pada keadaan yang diceritakan. 

 

2.4.1 Teknik Pop Up 

Beberapa buku pop up mengunakan salah satu teknik, namun tidak menutup 

kemungkinan menggunakan lebih dari satu jenis. Pencipta buku seperti ini dikenal 

dengan sebutan paper engineering. Pada dasarnya ada banyak sekali teknik-teknik 

yang digunakan dalam pop up. Namun dikutip dari www.technologystudent.com 

ada beberapa teknik yang menjadi dasar pop up : 

1. V - Fold 

Menambahkan satu kertas ataupun media background sebagai dudukan 

objek pada bidang pop up sehingga dapat menghasilkan hasil lipatan menyerupai 

Gambar 2.2 Teknik V-Folding 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

http://technologystudent.com/
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huruf V. Teknik ini bisa dikatakan sebagai teknik yang dasar dikarenakan 

pengerjaannya yang cukup mudah. 

 

2. Internal Stands 

Membuat sandaran untuk dudukan objek sehingga saat dibuka objek akan 

berdiri. Dengan cara memotong salah satu bagian background dan ditekuk 90 

derajat kedalam dengan panjang yang menyesuaikan objek pop up. 

 

 

3. Rotary 

Gambar 2.3 Teknik Internal Stands 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

Gambar 2.4 Teknik Rotary 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

http://technologystudent.com/
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Caranya dengan membuat dua bagian secara terpisah dan disatukan oleh 

satu poros ditengahnya. Harus diperhatikan ketepatan porosnya sehingga pada saat 

diputar, gambar yang tampak melalui lubang yang disediakan tidak melenceng.  

 

4. Mouth 

Teknik ini hampir mendekati cara kerja buka tutup mulut. Dimana 

gerakannya akan menghasilan gerakan pada saat mulut terbuka dan tertutup. Teknik 

yang biasanya digunakan untuk gerakan mulut suatu karakter 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. 

 

 

 

Parralel Side 

 

Gambar 2.5 Teknik Mouth 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

http://technologystudent.com/
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5. Parralel Side 

Teknik ini memungkinkan gerakan yang timbul secara vertical, horizontal, 

maupun diagonal. Menggunakan lubang sebagai lintasan dan objek berada 

dilapisan tengah sehingga bisa digerak-gerakkan. 

Buku pop up merupakan suatu buku yang mengadaptasi teknik 3 dimensi 

dalam setiap halamannya. Dengan bentuk 3 dimensinya buku pop up ini dapat 

dikatakan sebagai salah satu buku yang memberikan visualisasi dalam bentuk lain 

sehingga pembaca bisa lebih memahami isi buku tersebut. 

 

2.4.2 Jenis Kertas Buku Pop Up 

Media pengaplikasian untuk pop up sangatlah beragam, beberapa 

diantaranya ialah kartu ucapan, buku pengetahuan, maupun buku cerita. Namun 

buku cerita anak merupakan salah satu media yang cukup banyak digunakan dalam 

mengaplikasikan buku pop up. Ada berbagai macam teknik dalam merancang buku 

pop up namun lipatan dan siku – siku merupakan hal dasar yang harus dipahami 

perancang. 

Gambar 2.6 Teknik Parralel Side 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

http://technologystudent.com/
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1 buku Pop up bisa memuat 1-8 lembar halaman Pop up (www.popup-

book.com). Sedangkan untuk bahan atau jenis kertas yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Cover 

Pada halaman cover sebaiknya perancang menggunakan hardcover, 

mengingat isi buku halaman pop up yang kebanyakan cukup tebal. Hardcover 

terdiri dari kertas duplek yang dilapisi oleh art paper maupun kertas lainnya.  

2. Isi buku 

Sedangkan pada halaman isi, bahan kertas yang baik seharusnya memiliki 

tingkat ketebalan minimal 210gr, contohnya ialah kertas yang biasa digunakan 

untuk kartu nama. Sehingga pada saat teknik – teknik pop up diterapkan objek 

tersebut masih bisa berdiri tegak.  

 

2.4.3 Arah Serat Kertas 

 

 

Gambar 2.7 Arah Serat Kertas 

Sumber : www.harpackindo.id, 2015 
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Kertas sebagai salah satu media dalam menuangkan ide buku pop up pada 

dasarnya memiliki keunikan yang tidak boleh dilupakan. Kertas tersusun atas serat 

– serat halus yang memiliki arah serat atau grain tertentu (Rita, 2012 : 15). Arah 

serat timbul dikarenakan pada saat pembuatan kertas, bubur kertas cenderung 

bergerak satu arah mengikuti jalannya mesin pembuat kertas. Berkaitan dengan 

arah serat atau grain tersebut lembaran kertas ada yang disebut Machine Direction 

yang merupakan kertas yang dibuat dengan searah jalannya mesin dapat dikatakan 

jika sisi terpanjang dari kertas dan Cross Direction merupakan arah tegak lurus dari 

MD dan dapat dikatakan jika sisi terpendek lembaran kertas 

(www.creativesolidarity.blogspot.co.id). Serat kertas bersifat seperti pipa kapiler 

sehingga serat kertas tidak dapat terlihat dipermukaan kertas. Menurut Rita (2012 : 

15) ada beberapa cara dalam mengetahui arah serat kertas, antara lain  :  

1. Percobaan menggunakan zat cair 

2. Percobaan dengan merobek kertas 

3. Percobaan dengan menggoreskan cutter pada kertas 

 

2.5 Dongeng 

Dongeng menurut Agus trianto (2006:46) ialah cerita sederhana yang tidak 

benar- benar terjadi, misalnya kejadian kejadian aneh di masa lalu. Sedangkan 

menurut Danandjaja dalam Unsriana (2003:3) dongeng merupakan salah satu 

bagian dari cerita rakyat adalah cerita kolektif kesusastraan lisan yang dianggap 

tidak benar-benar terjadi. 
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Istilah dongeng dapat disimpulkan menjadi suatu cerita pada masa lampau 

yang tidak pasti terjadi. Dapat dikatakan jika dongeng merupakan bentuk 

representasi imajinasi pencipta cerita baik setting latar maupun alur cerita. Namun 

kebanyakan dongeng selalu menyimpan pesan moral yang terkandung didalamnya. 

Menurut Brunvard, Carvalho, dan Neto (Danandjaja, 2007 : 3-5) dongeng 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari 

mulut ke mulut, melalui kata-kata dan dari generasi ke generasi berikutnya 

b. Disebarkan diantara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama 

c. Ada dalam versi yang berbeda-beda. Ini diakibatkan penyebaran dari mulut ke 

mulut (lisan) 

d. Bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi 

e. Biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola seperti kata klise, kata-kata 

pembukaan dan penutup baku 

f. Mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama suatu kolektif, 

sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial dan proyeksi keinginan yang 

terpendam 

g. Bersifat pralogis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sesuai dengan 

logika umum 

h. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan penciptanya 

yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif 

merasa memilikinya. 
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i. Bersifat polos dan lugu, sehingga kerap kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal 

ini dapat dimengerti bahwa dongeng juga merupakan proyeksi emosi manusia 

yang paling jujur manifestasinya. 

 

2.5.1 Jenis Dongeng 

Anti Aarne dan Stith Thompson (Danandjaja, 2007:86) telah membagi 

jenis-jenis dongeng ke dalam empat golongan besar. Keempat golongan tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Dongeng Binatang (animal tales)  

Dongeng binatang adalah dongeng yang ditokohi binatang peliharaan dan 

binatang liar. Binatang-binatang tersebut dalam cerita jenis ini dapat berbicara dan 

berakal budi seperti manusia.  

2. Dongeng Biasa (ordinary tales)  

Dongeng biasa adalah jenis dongeng yang ditokohi manusia dan biasanya 

adalah kisah suka duka seseorang.  

a.  Dongeng mengenai ilmu sihir (tales of magic)  

b.  Dongeng keagamaan (religious tales)  

c.  Cerita-cerita roman (romantic tales)  

d.  Dongeng mengenai raksasa bodoh (tales of stupid agre)  

3. Lelucon dan anekdot (jokes and anecdotes)  

Lelucon dan anekdot adalah dongeng yang dapat menimbulkan rasa 

menggelikan hati. Ada sedikit perbedaan antara lelucon dan anekdot. Lelucon 

menyangkut kisah fiktif lucu anggota suatu kolektif, seperti suku bangsa, golongan, 
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bangsa atau ras. Sedangkan anekdot menyangkut kisah fiktiflucu pribadi seorang 

tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada.  

4. Dongeng Berumus  

Dongeng yang strukturnya terdiri daripengulangan. Dongeng-dongeng 

berumus mempunyai beberapa subbentuk, yakni : dongeng bertimbun banyak, 

dongeng untuk mempermainkan orang, dongeng yang tidak mempunyai akhir 

(Danandjaja, 2007:139).  

Sedangkan Stewig (Nurgiyantoro, 2005:201) membagi jenis dongeng 

dilihat dari waktu kemunculannya yaitu dongeng klasik dan dongeng modern. 

Dongeng klasik adalah cerita dongeng yang telah muncul sejak zaman dahulu yang 

telah mewaris secara turun temurun lewat tradisi lisan. Sedangkan dongeng modern 

adalah cerita dongeng yang sengaja ditulis untuk maksud bercerita dan agar 

tulisannya itu dibaca oleh orang lain. Jadi dongeng modern secara jelas ditunjukkan 

pengarang, penerbit, dan tahun. Berdasarkan jenis dongeng tersebut, kumpulang 

dongeng Charles Perrault ini dapat dikategorikan ke dalam dongeng klasik dan 

modern. Dikatakan sebagai dongeng klasik karena dia tidak mengarang dongeng-

dongeng peri. Dongeng tersebut sudah ada sejak jaman dulu dan diwariskan turun 

temurun secara lisan dari generasi ke generasi.  

Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Perrault membuat dongeng peri ke 

dalam sebuah karya sastra. Dia tidak puas jika hanya menulis dongeng-dongeng 

yang bersumber dari folklore. Dia memberikan sentuhan pada dongengnya yang 

berupa nilai-nilai moral berupa sajak yang tentu saja tidak ada dalam dongeng yang 
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bersumber dari rakyat. Tidak hanya itu saja, Perrault menulis dongeng sebagai 

sindiran atau gambaran kehidupan masyarakat pada masanya.  

 

2.5.2 Fungsi Dongeng 

Dongeng sebagai salah satu dari sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang 

diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu serta untuk memberikan 

hiburan. Sesuai dengan keberadaannya tersebut, dongeng mengandung ajaran 

moral. Dongeng sering mengisahkan penderitaan tokoh, namun karena kejujuran 

dan ketahanujiannya tokoh tersebut mendapat imbalan yang menyenangkan. 

Sebaliknya tokoh jahat pasti mendapat hukuman (Nurgiyantoro, 2005:200). 

Hal senada juga dikemukakan oleh Danandjaja (2007:83) bahwa dongeng 

diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan 

kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran. Sama halnya yang 

diungkapkan oleh Carvalho-Neto dalam Danandjaja (2007:4) bahwa dongeng 

mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan 

proyeksi keinginan terpendam.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dongeng 

mempunyai banyak fungsi antara lain: sebagai hiburan atau pelipur lara, pendidik, 

sarana mewariskan nilai-nilai, protes sosial, dan juga sebagai proyeksi keinginan 

terpendam. 
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2.6 Cindelaras 

Menurut Maulana Syamsuri (2014 : 1-13), Cindelaras adalah cerita rakyat 

yang berasal dari Jawa Timur. Dongeng ini bercerita tentang kisah perjalanan anak 

laki-laki (Cindelaras) yang bertemu dengan ayahnya (Raden Putra).  Dimana 

cindelaras ini memiliki ayam, pejantan yang tidak pernah terkalahkan. Disetiap 

perjalanannya ia mengadu ayam miliknya dengan warga sekitar hingga terdengar 

ditelinga ayahnya, Sang raja Kerajaan   Jenggala. Perjalanan cindelaras bermotif 

ingin membongkar kebohongan yang dilakukan selir dan patih kerajaan. Mereka 

yang dahulu menyingkirkan ibu kandung cindelaras dari kerajaan karena merasa iri 

padanya.  Istri Raden Putra difitnah oleh selir kerajaan yang berpura-pura sakit 

keras. Sehingga rajapun menyuruh patih untuk membunuh dan membuang istrinya 

di hutan belantara. 

 

2.7 Prinsip Desain 

Prinsip adalah asas, atau kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak sebagai dasar untuk mendesain (kbbi.web.id). Prinsip, dapat difahami 

Gambar 2.8 Cindelaras 

Sumber : dongengadalahcerita.blogspot.com 
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sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Atau boleh juga dan dapat 

berarti suatu aturan umum yang dijadikan sebagai panduan (misalnya untuk 

mendesain). Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak, bisa saja sebagi 

acuan proses dan dapat pula sebagai target capaian. Prinsip biasanya mengandung 

hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh dalam prinsip fungsi desain, desain 

web hanya akan berfungsi jika elemen-elemen web terancang dengan baik. 

Desain juga memiliki prinsip seperti halnya manusia, prinsip utama harus 

ditampilkan dalam visual desain sehingga karya tersebut dapat estetis serta 

komunikatif, sedangkan unsur yang lainnya ditampilkan sekedar dan tidak 

mengalahkan unsur utama. Dalam mengolah suatu pesan untuk karya desain, ada 

beberapa prinsip desain menurut Lia Anggraini S dan Kirana Nugraha (2014 :41-

46), adalah sebagai berikut : 

 

2.7.1. Keseimbangan (Balance) 

Tujuan utama sebuah karya desain tidak lain ialah menarik dilihat dan 

informatif. Desain komunikasi visual sebagai media komunikasi yang bertujuan 

Gambar 2.9 Keseimbangan 

Sumber : blog.slideshare.net 
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untuk mentransfer informasi secara jelas sekaligus estetis memerlukan keadaan 

keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya.  

Keseimbangan merupakan pembagian berat yang sama secara visual. 

Desain dapat dikatakan seimbang apabila obyek pada kanan-kiri, atas-bawah 

terkesan sama berat. Desain harus dibuat seimbang agar terkesan nyaman 

dipandang. Dalam prinsip ini, keseimbangan tidak dapat diukur secara pasti, namun 

masih tetap bisa dirasakan ketika ada suatu obyek yang disusun tidak saling 

membebani. Keseimbangan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor tempat 

posisi suatu elemen, perpaduan antar elemen, besar kecilnya elemen, dan kehadiran 

lemen pada luasnya bidang. 

 

2.7.2. Irama (Rhytm) 

Irama (rhytm) merupakan sesuatu yang dapat kita rasakan baik berupa 

visual ataupun audiovisual. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang 

maupun ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan adanya perpindahan dari 

Gambar 2.10 Irama 

Sumber : imanisaleafegd.wordpress 
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unsur satu ke unsur lain. Gerak dan pengulangan tersebut mengajak mata mengikuti 

arah gerakan yang terjadi pada sebuah karya. 

Dalam desain, irama (Rhytm) sering juga disebut repetisi atau variasi. 

Repetisi ialah elemen yang digunakan secar berulang dan konsisten. Sedangkan 

variasi ialah perulangan elemen gambar namun menggunakan perubahan bentuk 

ukuran serta posisi.  

 

2.7.3. Penekanan (Emphasis) 

Penekanan (Emphasis) yang berasal dari kata Dominance yang berarti 

keunggulan. Didalam dunia desain, penekanan sering disebut dengan center of 

interest, focal point dan eye catcher. Penggunaan penekanan sendiri selalu ada 

didalam setiap bentuk komunikasi. Ada beberapa objek atau gagasan yang lebih 

perlu ditampilkan dari pada yang lain. Tujuan utama dalam pemberian penekanan 

adalah untuk mengarahkan pandangan pembaca pada suatu yang ditonjolkan.  

Dalam penciptaan desain tidak seharusnya objek yang ada menonjol 

semuanya, dalam artian sama kuatnya, sehingga terlihat ramai sehingga informasi 

yang akan disampaikan ataupun dikomunikasikan akan menjadi tidak jelas. Dengan 

Gambar 2.11 Penekanan 

Sumber : blog.slideshare.net 
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ruang kosongpun penekanan ini juga dapat digunakan, tentunya dengan 

menambahkan objek pada ruang kosong tersebut. Tampilnya emphasis merupakan 

salah satu bentuk strategi dalam menyampaikan komunikasi maupun informasi, 

selain itu penekanan atau emphasis ini digunakan untuk memecah keberaturan dan 

menghilangkan kebosannan. 

Emphasis dapat dicapai misalnya mengganti ukuran, bentuk, irama dan arah 

dari unsur-unsur karya desain. Ada beberapa cara untuk menonjolkan obyek visual 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kontras 

Center of interest dapat dicapai dengan menggunakan kontras, yaitu obyek 

yang dianggap penting dibuat lebih berbeda dengan elemen lain. 

b. Isolasi obyek 

Selain itu dengan menggunakkan isolasi obyek, dengan cara memisahkan objek 

utama dari kumpulan obyek pendukung lainnya. 

c. Penempatan obyek 

Obyek utama yang ditempatkan ditengah dapat dikatakan sebagail point of 

interest, namun obyek ini harus memiliki karakter stopping power, dengan kata lain 

target yang dimaksudkan dapat memiliki minat terlebih pada informasi yang 

disampaikan. Namun jika tanpa stopping power maka desain yang akan 

diinformasikan terlihat seperti biasa saja, dan mudah dilupakan oleh targetnya. 
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2.7.4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan prinsip yang sangat penting. Jika suatu karya desain 

tidak memiliki kesatuan maka akan terlihat karya tersebut tercerai berai, atau kacau 

balau sehingga karya tersebut tidak enak dapat menyampaikan komunikasinya. Jika 

salah satu obyek dengan obyek lainnya memiliki hubungan warna, raut, atau arah 

maka dapat dikatakan jika kesatuan sudah tercapai. 

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk membuat desain dengan 

prinsip kesatuan, yaitu sebagai berikut : 

a. Mengulang warna, garis, dan system grid yang sama pada setiap halaman atau 

kategori 

b. Membuat penggunaan jenis dan ukuran yang sama pada headline, sub-headline, 

dan bodycopy 

c. Menggunakan unsur visual bentuk dan warna yang sama 

d. Menggunakan jenis huruf (regular, italic, dan bold) yang sama. 

 

 

Gambar 2.12 Kesatuan 

Sumber : blog.slideshare.net 
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2.8 Psikologi Warna 

Warna merupakan salah satu yang penting dalam objek desain. Dengan 

warna desainer dapat menyampaikan identitas ataupun citra yang akan 

diinformasikan. Warna merupakan salah satu elemen penting yang dapat 

menyampaikan pesan dalam bentuk tersirat. Warna dapat menarik perhatian, 

meningkatkan mood, dan menunjukkan citra perusahaan (Lia Anggraini S dan 

Kirana Nugraha, 2014:38).  

Warna merupakan faktor yang penting dalam membuat desain, dikarenakan 

setiap warna dapat memiliki karakter dengan sifat yang berbeda (Lia Anggraini S 

dan Kirana Nugraha, 2014:37). Setiap warna mampu memberikan efek psikologis 

dan identitas tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. Misalnya warna putih 

akan memberi kesan suci dan dingin di daerah Barat karena berasosiasi dengan salju. 

Sementara di kebanyakan negara Timur warna putih memberi kesan kematian dan 

sangat menakutkan karena berasosiasi dengan kain kafan (meskipun secara teoritis 

putih bukanlah warna). Namun tidak semua negara memiliki arti yang sama, berikut 

adalah arti warna menurut Lia Anggraini S dan Kirana Nugraha (201:37) 

berdasarkan lingkup yang universal : 

a. Warna Merah 

Warna yang paling emosional dan cenderung ekstrem. Menyimbolkan 

agresivitas, keberanian, semangat, percaya diri, gairah, kekuaran, dan vitalitas. 

b. Warna Orange 

Warna yang melambangkan sosialisasi, keceriaan, kehangatan, segar, semangat, 

keseimbangan, dan energi. 
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c. Warna Pink 

Warna yang disukai banyak wanita ini menyiratkan sesuatu yang lembut dan 

menenangkan, cinta, kasih sayang, dan feminin. 

d. Warna Ungu 

Memberi kesan spiritual yang magis, mistis, misterius dan mampu menarik 

perhatian, kekayaan, dan kebangsawanan. 

e. Warna Biru 

Tidak bisa lepas dari elemen langit, air, udara, dan sesuatu yang berhubungan 

dengan alam, melambangkan keharmonisan, memberi kesan lapang, kesetiaan, 

ketenangan, sensitif, serta kepercayaan. 

f. Warna Coklat 

Merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi dan stabil, 

menghadirkan kenyamanan, memberi kesan anggun, kesejahteraan, dan elegan. 

g. Warna Kuning 

Warna kuning akan meningkatkan konsentrasi. Warna ini menyimbolkan warna 

persahabatan, optimis, santai, gembira, harapan, toleran, menonjol, eksentrik. 

h. Warna Hijau 

Hijau melambangkan alam, kehidupan, dan simbol fertilitas, natural 

i. Warna Hitam 

Warna hitam adalah warna yang kuat dan penuh percaya diri, penuh 

perlindungan, maskulin, elegan, dramatis, dan misterius. 
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2.9 Tipografi 

Dalam suatu karya desain, semua elemen yang ada pada kesatuan desain 

merupakan obyek yang saling berkaitan. Huruf – huruf yang sering dilihat memiliki 

nilai estetika yang dibentuk berdasarkan media komunikasi visual yang pada 

prosesnya melibatkan seni desain huruf (Lia Anggraini S dan Kirana Nugraha, 

2014:50). Tipografi dapat dikatakan sebagai salah satu elemen desain juga 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen desain yang lain, serta dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu karya desain secara keseluruhan.  

Dalam desain, tipografi berperan sebagai strategi yang menilbatkan metode 

kerja layout, ukuran, bentuk, dan sifat kesemuanya memiliki tujuan tertentu 

Sehingga dapat dikatakan jika tipografi merupakan salah satu proses kerja besar 

desain komunikasi visual. Selanjutnya dalam hal ini tipografi disebut sebagai visual 

language, yang berarti Bahasa yang dapat dilihat (Lia Anggraini S dan Kirana 

Nugraha, 2014:37). 

Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi hasil akhir desain, 

dikarenakan pesan komunikasi yang akan disampaikan tidak tepat sasaran. Seorang 

desainer harus mengetahui bentuk huruf maupun komposisi huruf, dikarenakan 

kesemuanya dapat berhubungan dengan reaksi informan yang sesuai dengan 

harapan. Dalam proses pemilihan jenis huruf, setidaknya seorang desainer harus 

memperhatikan dua hal mendasar, yakni (Lia Anggraini S dan Kirana Nugraha, 

2014:37) : 

a. Karakter produk yang ditonjolkan 

b. Karakter segmentasi pasar 
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Selain pemilihan jenis huruf, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 

pendalaman teori dan praktik penerapan tipografi. Tujuannya agar desain tersebut 

selain memiliki nilai estetis melainkan tepat sasaran dalam menyampaikan 

infomasinya. 

 

2.10 Ilustrasi 

Menurut Sumanto (2006:58) secara khusus gambar ilustrasi adalah jenis 

gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis baik 

berupa bacaan, cerita, berita, artikel dan lainnya agar mudah dimengerti maksud 

atau isinya. sedangkan menurut Ristin Monepa (2011:13), ilustrasi merupakan 

salah satu wujud lambang (simbol) atau bahasa visual, keberadaannya 

dikelompokkan dalam kategori bahasa komunikasi non-verbal, dibedakan dengan 

bahasa verbal yang berwujud tulisan ataupun ucapan, dan merupakan ungkapan ide 

dan pesan dari penulis dan penerbit kepada publik yang dituju melalui simbol 

berwujud gambar, tulisan, dan lainnya. Dari kedua pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa gambar ilustrasi adalah wujud atau bahasa visual yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa maupun naskah tertulis agar 

mudah dimengerti dan merupakan ungkapan ide dan pesan dari penulis dan penerbit 

kepada publik. 

Pesan yang akan disampaikan dalam ilustrasi, disosialisasikan kepada 

khalayak sasaran melalui tanda dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tanda verbal dan 

tanda visual. Tanda verbal dilihat dari ragam bahasanya, tema dan pengertian yang 
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didapatkan, sedangkan tanda visual akan dilihat dari cara menggambarkannya 

apakah secara ikon, indeks, maupun simbolis. 

Ilustrasi yang ditujukan untuk anak – anak merupakan salah satu sarana 

pembelajaran. Namun perlu diingat bahwa karakter anak yang lebih menyukai 

visual dengan warna berbagai macam daripada hitam putih. Beberapa manfaat 

ilustasi dalam pembelajaran antara lain, visual dapat memotivasi anak-anak dengan 

cara menarik perhatian mereka, mempertahankan perhatian secara emosional. 

Selain itu, visual juga dapat menyederhanakan informasi yang sulit untuk 

dijelaskan dengan kata-kata.  

 

2.11 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). 
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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 pop up cerita cindelaras dengan teknik v-fold 

sebagai upaya pengenalan cerita rakyat untuk anak – anak. 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

Menurut Soehartono (1995: 9) metode penelitian adalah cara atau strategi 

menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Untuk 

mendapatkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam 

perancangan karya perancangan buku pop up cerita cindelaras diperlukan suatu 

metode penelitian.  

 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian tentang Perancangan Buku Pop Up Cerita Dongeng 

“Cinderalas” dengan Teknik V-Fold Sebagai Upaya Mengenalkan Cerita Rakyat 

untuk Anak – Anak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana 

peneliti mendeskripsikan wawancara terhadap subjek penelitian. Penelitian 

kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian 
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tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang serta hubungan timbal balik. 

Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua 

teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Prosedur ini menghasilkan 

temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga 

mencakup dokumen, buku, dll. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan 

wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode 

kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit 

diungkapkan oleh metode kuantitatif (Anselm strauss dan Juliet Corbin, 2003 : 16). 

 

3.2 Unit Analisis  

Unit analisis ialah suatu objek yang digunakan sebagai bahan dalam 

penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, 

suatu benda, maupun teori penelitian.  Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan 

dalam melakukan penelitian. Pada suatu penelitian, menentukan suatu unit analisis 

sangat diperlukan.  

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan ialah model kajian estetik, 

dengan menggunakan model pemberdayaan. Nilai – nilai estetik yang terkandung 

dalam model kajian estetik, berupa pembangunan identitas budaya, serta strategi 

budaya dengan mempertimbangkan tuntutan selera pasar. 
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3.2.1 Pembangunan Identitas 

Pembangunan identitas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

mencari data mengenai apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya 

target market dari desain yang dibuat. Identitas disini merupakan karakter yang ada 

pada setiap kelompok masyarakat, yang dapat berupa sesuatu perilaku baik dalam 

kehidupan sehari – hari. Dalam menyampaikan pembangunan identitas dapat 

disampaikan melaui suatu desain yang membawa pesan – pesan bagi pembacanya, 

sehingga desain tersebut dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang tepat 

bagi konsumennya. 

Cerita dongeng merupakan salah satu sarana dalam mengajarkan perilaku 

maupun tuntunan dalam bersikap. Melalui cerita dongeng pembangunan identitas 

dapat dilakukan. Pesan yang disampaikan oleh cerita dongeng pada umumnya 

dalam bentuk tersirat. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita dongeng dapat 

menjadi salah satu bentuk representasi perilaku yang baik. Pesan moral yang 

dituturkan juga sangat diperlukan didalam era teknologi saat ini. Apabila cerita 

dongeng masih diminati pada masa ini maka secara tidak langsung pembacanya 

juga mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Cerita 

cindelaras merupakan salah satu bentuk cerita dongeng di Indonesia. Berdasarkan 

pesan dari cerita dongeng Cindelaras, dongeng ini mengajarkan bagaimana 

kejujuran dapat mengalahkan fitnah maupun kejahatan.  
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3.2.2 Strategi Budaya 

Pada strategi budaya ini dapat dikaitkan dengan bagaimana cara maupun 

bentuk suatu desain dapat menyampaikan pesan – pesan moral, yang pada akhirnya 

masyarakat dapat membiasakan pada kehidupan sehari – harinya. Penyampaian 

strategi ini melalui cerita dongeng Cindelaras yang memiliki pesan jika kejujuran 

merupakan perilaku yang sangat penting dalam kehidupan sehari – hari. 

 Cerita dongeng merupakan salah satu aset budaya yang ada dari jaman dulu. 

Awalnya cerita dongeng hanya disampaikan dari mulut ke mulut (lisan). Jika 

disampaikan melalui lisan maka pendongeng menceritakan kembali alur cerita 

dongeng tersebut Seiring perkembangannya, cara penyampaian cerita dongeng 

yang saat ini menggunakan media buku. Cerita dongeng pada saat ini umumnya 

disampaikan menggunakan alat bantu lain yaitu gambar – gambar kartun. 

Perkembangan ini diharapkan cerita dongeng yang disampaikan dapat lebih mudah 

dibayangkan oleh pembacanya.  Cerita dongeng yang disampaikan dalam bentuk 

tertulis biasanya berupa komik, buku bergambar, bahkan buku pop up. Pada intinya 

media penyampaian yang digunakan memiliki satu tujuan sama yaitu memberikan 

edukasi perilaku pada pembacanya. 

 

3.2.3 Simbol – Simbol Sosial 

Simbol menurut Budiono Herusatoto (2008 : 18) ialah suatu hal maupun ciri 

khas yang memiliki arti sehingga dapat digunakan sebagai salah satu perantara 

dalam mengenali suatu objek. Simbol merupakan suatu gambaran yang dapat 

dilihat dengan kasat mata dan memiliki banyak arti. Simbol dapat berupa benda, 
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bentuk – bentuk ataupun berupa keadaan seperti pepatah, kisah maupun dongeng 

(Budiono Herusatoto, 2008 : 52). 

Pada setiap cerita dongeng pastinya memiliki suatu simbol yang 

menjelaskan darimana dongeng tersebut muncul, baik dalam bentuk setting tempat 

maupun baju – baju yang digunakan. Seperti halnya cerita dongeng cindelaras yang 

berasal dari provinsi Jawa timur. Pada karakter – karakter yang digambarkan 

pastinya akan mewakili tempat lahirnya cerita dongeng tersebut, misalnya 

menggunakan kain batik dengan motif jawa timur, bentuk – bentuk kerajaan yang 

mempunyai ciri khas jawa timur pula. Sehingga simbol – simbol yang digambarkan 

dapat menjadi suatu pembelajaran bagi pembacanya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah pemilihan, 

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Apabila wawancara dan 

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.  

Pada penelitian ini menggunaka jenis observasi pasif. Menurut Sugiyono 

(2013 : 227) observasi pasif ialah peneliti yang hanya mengamati objek 
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penelitiannya namun tidak ikut terlibat pada rangkaian kegiatan objek penelitiannya. 

Observasi dilakukan secara langsung ke Taman kanak-kanak yang ada di Surabaya 

dengan mencari data berupa :  

a. Mengamati apa sajakah yang diajarkan oleh guru ? 

b. Mengamati apakah ada pelajaran atau kegiatan guru menceritakan dongeng ? 

c. Mengamati apakah ada buku cerita dongeng yang biasa dibaca anak – anak ? 

d. Mengamati karakteristik buku yang menjadi kesukaan anak – anak ? 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam 

proses penelitian. Data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu 

menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Penelitian ini juga menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Yang menjadi narasumber dari 

penelitian ini adalah para pengajar yang ada di TK tersebut dan juga para orang tua 

anak-anak yang bersekolah di TK tersebut. Dengan wawancara secara langsung 

peneliti dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kesukaan anak dalam 

membaca buku khususnya dongeng, mengingat dongeng saat ini sudah mulai 

terlupakan. 

Wawancara yang akan dilakukan dengan menanyakan hal-hal berikut:  

a. Bagaimana anak-anak merespon suatu kegiatan belajar mengajar ? 

b. Bagaimana bentuk media belajar yang tepat untuk anak – anak ? 

c. Bagaimana pendapat tentang buku dongeng cindelaras yang ada ? 
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d. Apakah buku pop up merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan 

minat baca anak – anak ? 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan 

untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau 

dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis (Kamaruddin, 1972:50).  

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

berupa buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang 

berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:133). 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang 

berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain sebagainya (Sugiyono, 2012:240). 

 

3.3.4 Studi Literatur 

Menurut Sugiyono, studi literatur ini berkaitan dengan kajian teoritis serta 

referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi literatur sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur 

– literatur ilmiah (Sugiyono, 2012:291). Dalam melakukan penelitian ini, penulis 
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menggunakan telaah literatur pada buku berjudul Paper Engineering for Pop Up 

Book and Cards dan ditulis oleh Mark Hinner, yang menceritakan sejarah 

perkembangan teknik – teknik pop up. 

 

3.3.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan salah satu cara untuk mencari kekuatan, 

kelemahan, serta peluang dalam suatu penelitian maupun karya desain berdasarkan 

media yang sejenis. Sehingga suatu karya desain dapat menentukan keunikkannya 

jika dibandingkan dengan karya yang lain. 

Pada penelitian ini, studi kompetitor yang digunakan adalah buku Cerita 

Rakyat Nusantara : Cindelaras dan Naga Taksaka yang ditulis oleh Maulana 

Syamsuri. Buku ini menceritakan bagaimana kisah dongeng Cindelaras dalam 

bentuk teks. Dalam penyajiannya buku ini hanya menggunakan warnya hitam putih. 

Gambar 3.1 Kisah Cindelaras 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Selain itu buku ini juga hanya menuliskan teks tanpa ada ilustrasi yang 

menceritakan alur cerita Cindelaras.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting 

dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul 

tanpa di analisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan 

tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberikan arti, makna, 

dan nilai yang terkandung dalam data (Kasiram, 2010:119). 

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif 

kualitatif, dimana teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan 

dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan rnenggambarkan variabel 

penelitian secara mendalam dan komperhensif (mendeteil) sesuai dengan tujuan 

penelitian yang sudah dirumuskan. Analisis data dilakukan untuk menjawab 

rumusan yang telah diujikan.  

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli 

memiliki pendapat yang berbeda. Disini peneliti memakai pendekatan dari 

Huberman dan Miles. Mereka mengajukan model analisis data yang disebutnya 

sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:  

a. Reduksi data 

b. Penyajian data 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data-data 

diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Kemudian data-data tersebut dianalisis secara saling berhubungan untuk mendapat 

dugaan sementara, yang dipakai dasar untuk pengumpulan data berikutnya, lalu 

dikonfirmasikan dengan informan secara terus menerus secara triangulasi. 

 

3.5 Proses Penelitian 

Proses penelitian merupakan suatu rangkaian cara yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan atau pemecahan terhadap masalah yang ada. Secara 

garis besar, tahapan – tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut   

 

Gambar 3.2 Proses Penelitian 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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49 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisa Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu 

objek dan mencatat tentang suatu hal yang ditulis secara sistimatis. Observasi yang 

dilakukan secara langsung di sekolah PAUD Teratai dan Taman Kanak – kanak 

Bhakti 4 Surabaya, selain itu observasi juga dilakukan pada dongeng cerita 

Cindelaras.  

a. Observasi pada PAUD dan TK 

Pada sekolah PAUD Teratai observasi dilakukan pada hari Senin, rabu, dan 

minggu, sedangkan pada Taman Kanak – kanak Bhakti 4 observasi dilakukan pada 

hari selasa, kamis dan jumat yang dilaksanakan mulai tanggal 3 April 2017 hingga 

30 April 2017. Pada observasi ini menitik beratkan pada cara penyampaian cerita 

dongeng, serta karakteristik buku yang disukai oleh anak – anak. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui jika guru selalu menceritakan cerita 

dongeng menggunakan alat bantu media buku cerita dongeng. Namun respon dari 

anak – anak tersebut masih kurang mendengarkan atau dapat dikatakan jika mereka 

kurang tertarik dengan media pembelajaran tersebut. Anak – anak lebih tertarik jika 

media pembelajaran dapat berinteraksi dengan mereka. Dapat dikatakan jika anak 

– anak lebih menyukai media pembelajaran yang dikemas dengan interaktif. Selain 
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itu, cerita dongeng yang disampaikan juga hanya cerita dongeng yang notabene 

sudah terkenal seperti malin kundang dan tangkuban perahu. 

b. Observasi pada Cerita Cindelaras 

Cerita cindelaras merupakan cerita yang berasal dari jawa timur. Pada cerita 

dongeng Cindelaras ini identitas budaya dapat terlihat dari pesan moral ceritanya, 

dimana cerita ini menceritakan kisah perjuangan seorang anak dalam membongkar 

kebohongan ibu tirinya dengan memfitnah ibu kandung Cindelaras yang 

menyebabkan Cindelaras dan ibunya diusir dari kerajaannya. Cindelaras 

mengajarkan untuk selalu bersikap jujur pada setiap orang, menghindarkan diri dari 

perbuatan iri dan dengki, dan mensyukuri karunia yang telah diberikan Tuhan.  

Sedangkan simbol sosial yang terlihat ialah ketika cindelaras akan 

melakukan adu ayam dengan masyarakat, melalui adegan tersebut cerita ini ingin 

menyampaikan bagaimana keakraban bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat 

tanpa ada yang membedakan status sosial mereka. Terbukti bahwa masyarakat 

biasa dapat melakukan adu ayam dengan raja kerajaan jenggala yaitu Raden Putra 

ayah Cinderalas. Terbukti bahwa siapapun berhak melakukan adu ayam tanpa 

memandang status sosialnya. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. 

Sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target 

market dari buku ini. Metode wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi 

mengenai minat baca anak – anak terhadap cerita dongeng, khususnya cerita 
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dongeng Cindelaras. Wawancara ini dilakukan kepada Ibu Soleh, selaku kepala 

sekolah PAUD Teratai yang ada di Surabaya. Selain itu wawancara juga dilakukan 

kepada ibu Amiroh, selaku guru pada Taman Kanak – kanak Bhakti 4 Surabaya.  

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh ibu Soleh menerangkan jika 

anak – anak lebih merespon suatu pembelajaran apabila ada suatu media belajar 

yang digunakan, contohnya bila sedang mengajarkan tentang huruf maka harus ada 

media pembelajaran mengenai huruf, apabila akan menceritakan dongeng maka 

seharusnya ada media dalam menyampaikan cerita tersebut. Selain itu, media 

belajar yang digunakan tersebut harus menggunakan visual yang bisa menarik 

perhatian anak – anak. Beliau mengatakan jika dari 10 anak hanya ada 2 orang yang 

mengetahui cerita dongeng Cindelaras.  

Dapat dikatakan jika cerita dongeng ini tidak sepopuler dulu. Anak – anak 

saat ini masih merasa asing dengan dongeng tersebut. Hal ini dikarenakan media 

baca tentang cerita dongeng Cindelaras yang tersedia kurang menarik serta 

cenderung monoton. Sehingga menyebabkan minat baca anak – anak tentang cerita 

dongeng Cindelaras yang kurang.  Selain itu peran orang tua juga sangat 

berpengaruh didalam pengenalan dongeng terhadap anak – anak. Jika orang tua 

sering menceritakan dongeng kepada anaknya sudah dipastikan dongeng tidak 

asing dikalangan anak – anak zaman sekarang. 

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Soleh yang bertempat di sekolah 

PAUD Teratai ini dapat ditarik kesimpulan jika media baca cerita dongeng 

Cindelaras ini seharusnya dirangkum dengan bentuk yang lebih menarik sehingga 

dapat menarik perhatian dari anak – anak. Ketika perhatian tersebut sudah 
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didapatkan maka dalam menyampaikan pesan moral yang ada pada cerita dongeng 

Cindelaras akan lebih mudah diterima oleh anak – anak sehingga dongeng ini dapat 

dikenal kembali oleh anak – anak. 

Sedangkan menurut ibu Amiroh, anak – anak dapat merespon suatu 

pembelajaran jika media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakter anak 

yang ceria, aktif, serta ingin tahu. Bila media tersebut tidak sesuai dengan karakter 

anak maka dapat dikatakan jika pesan yang guru sampaikan tidak bisa menancap 

dipikiran anak tersebut. 

 Berdasarkan paparan beliau buku dongeng yang sudah ada di toko buku 

maupun di sekolahnya hanya sedikit, itupun hanya ada beberapa cerita dongeng 

yang dapat dikatakan terkenal, contohnya seperti tangkuban perahu, malin kundang, 

sangkuriang, dll. Cerita dongeng cindelaras belum pernah beliau temukan dalam 

bentuk cerita dongeng bergambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Menurut beliau 

media pembelajaran dalam bentuk pop up merupakan salah satu media yang bisa 

dikatakan salah satu terobosan baru dalam proses belajar mengajar. 

 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi literatur dan studi kompetitor 

yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Identitas budaya dapat terlihat dari perilaku tokoh yang disampaikan 

melalui pesan moral ceritanya, dimana cerita ini menceritakan kisah perjuangan 

seorang anak dalam membongkar kebohongan ibu tirinya yang telah menebarkan 

fitnah kepada ibu kandungnya sehingga ibu kandungnya di usir dari kerajaan. 
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b. Simbol sosial yang terlihat ialah ketika cindelaras akan melakukan adu 

ayam dengan masyarakat, melalui adegan tersebut cerita ini ingin menyampaikan 

bagaimana keakraban bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat tanpa ada yang 

membedakan. 

c. Strategi budaya yang dapat digunakan adalah cerita dongeng Cindelaras 

yang disampaikan dalam bentuk buku pop up dengan estetika visual yang 

menggunakan gambar – gambar kartun sehingga dapat lebih mudah dibayangkan 

oleh pembacanya. 

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dari itu perlu 

adanya buku cerita dongeng yang dikemas secara menarik sehingga memiliki daya 

tarik tersendiri khususnya untuk anak – anak. Karena anak – anak di zaman serba 

modern ini lebih tertarik pada barang – barang elektronik ketimbang buku 

bergambar. Maka dari itu untuk membuat buku bergambar menarik minat baca anak 

– anak di buat dengan menggunakan teknik pop up sehingga dongeng akan menjadi 

lebih menarik dan mudah dipahami untuk anak – anak.  

Buku cerita dongeng merupakan salah satu cara untuk membiasakan 

seorang anak untuk lebih mencintai buku, sehingga minat baca anak – anak yang 

saat ini mulai hilang akan kembali muncul. Buku cerita dongeng cindelaras perlu 

dirancang kembali menggunakan teknik pop up yang didukung dengan warna – 

warna yang lebih menarik anak – anak, selain itu menggunakan karakter yang lebih 

mudah dipahami oleh anak – anak. 
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4.2 Analisa STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

Dalam menentukan target pasar, digunakan analisa Segmentasi, Targeting, 

Positioning Market buku cerita dongeng Cindelaras digunakan untuk lebih mudah 

memahami karakteristik audience maupun pembelinya. 

4.2.1 Segmentasi Pasar (Market Segmentation) 

a. Geografis 

- Negara : Berbagai wilayah di Indonesia 

- Wilayah : Ditengah kota 

- Ukuran Kota : Bertempat tinggal dikota besar  

- Iklim : Tropis 

b. Demografis 

- Jenis Kelamin : Semua Genre (semua orang) 

- Usia : 4 – 40 tahun 

- Ekonomi : Menengah ke atas 

- Pekerjaan : Segala pekerjaan (semua profesi) 

- Pendidikan : Semua strata (semua pendidikan) 

c. Psikografis 

- Gaya Hidup : Suka menonton televisi, tertarik dengan buku dan cerita, 

memiliki banyak waktu luang 

- Kepribadian : Aktif, selalu ingin tahu, memiliki imajinasi tinggi 

d. Behavioral 

Anak yang kurang menyukai buku dan lebih menyukai gadget – gadget 

elektronik seperti televisi, handphone atau lainnya. Agar aktifitas yang 
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dilakukannya lebih bermanfaat maka dari itu dengan membiasakan anak – anak 

membaca buku pop up cerita dongeng Cindelaras, yang diharapkan anak – anak 

dapat menerapkan pesan moral yang disampaikan selain itu dapat menjadi salah 

satu alternatif dalam membiasakan anak – anak dalam membaca buku daripada 

bermain barang elektronik yang sekarang menjadi budaya pada anak – anak di 

Indonesia khususnya.  

   

4.2.2 Targeting 

Berdasarkan dari segmentasi yang ada, target audience dan target market 

dari buku pop up cerita dongeng Cindelaras ini ialah : 

a. Target audience 

- Geografis : Kota Surabaya 

- Jenis kelamin : Semua Genre (semua orang) 

- Umur : 4 – 7 tahun 

- Jenjang Pendidikan : TK – SD kelas 1 

b. Target market 

- Geografis  : Kota Surabaya 

- Jenis Kelamin  : Semua Genre (semua orang) 

- Usia  : 22 – 40 tahun 

- Pekerjaan  : Segala pekerjaan (semua profesi) 

- Pendidikan  : Lulusan SMA - Sarjana S1 

- Pendapatan  : Rp. 4.000.000 – Rp. 7.000.000 

- Kelas Sosial  : Kelas Menengah Keatas 
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4.2.3 Positioning 

Positioning merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan 

kekuatan produk pada suatu pasar, sehingga dapat lebih dikenal oleh konsumennya. 

Menilik dari fungsinya cerita dongeng merupakan salah satu cara yang biasa 

digunakan dalam menyebarkan pesan moral yang tersirat dari cerita tersebut. 

Namun pada kenyataannya, pada saat ini cerita dongeng sudah dianggap bukan 

merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dikarenakan kemajuan 

teknologi yang semakin berkembang membuat dongeng sedikit demi sedikit mulai 

terlupakan dikalangan masyarakat khususnya anak – anak dewasa ini. 

Maka dari itu buku pop up ini menjadi salah satu alternatif media dalam 

menyampaikan pesan moral yang tersirat dari cerita dongeng Cindelaras berupa 

bersikap jujur pada setiap orang, serta menghindarkan diri dari perbuatan iri. Pada 

buku ini menggunakan positioning berupa menggunakan ilustrasi sederhana yang 

sesuai dengan karakter anak – anak, sehingga target audience dapat lebih mudah 

mengimajinasikan ceritanya. Karena anak – anak pada dasarnya mempunyai 

imajinasi yang baik pada umur mereka. Sehingga dengan ilustrasi sederhana akan 

dapat memudahkan anak – anak dalam memahami alur cerita serta mengenal tokoh 

yang ada pada cerita Cideralas tersebut. 

 

4.3 Unique Selling Proposition 

Unique Selling Proposition (USP) merupakan salah satu cara untuk 

menarik konsumen. Unique Selling Proposition identik dengan suatu hal yang 

ditawarkan dari satu produk kepada target konsumennya, dengan kata lain Unique 
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Selling Proposition merupakan suatu ciri khas ataupun karakteristik suatu produk 

yang dapat membedakan dengan kompetitor – kompetitornya, sehingga produk 

yang dijual memiliki nilai lebih dimata konsumennya. 

Pada buku cerita dongeng Cindelaras ini, Unique Selling Proposition yang 

dimiliki ialah menggunakan nilai – nilai estetik modern dengan bentuk media buku 

dengan teknik pop up yang merupakan media baru dalam menyampaikan pesan 

moral dari cerita Cindelaras sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – 

hari. Nilai – nilai estetik modern yang dimaksud ialah dengan menggunakan simbol 

– simbol sosial yang berupa karakter gambar yang selaras dengan karakter anak – 

anak sehingga dapat menjadi media dalam menyelaraskan pikiran orang modern 

dengan cerita dongeng yang notabene merupakan cerita yang sudah lampau.  

Media ini dapat menjadi salah satu bentuk model pembelajaran sambil 

bermain, anak – anak dapat berinteraksi dengan gerakan – gerakan teknik pop up 

yang ada sehingga dapat membantu anak dalam mengimajinasikan cerita dongeng 

tersebut. Selain itu, buku ini juga menggunakan ilustrasi serta warna – warna yang 

menarik sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh anak – anak pada saat 

membacanya. 

 

4.4 Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan metode yang digunakan untuk memetakan 

faktor – faktor, baik dari internal maupun eksternal. Metode ini meliputi Analisa 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk maupun bisnis. 
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Analisa ini diperlukan dalam menentukan sebuah keyword serta konsep 

perancangan. Analisa SWOT dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Analisa SWOT 

 Strenght Weakness 

• Media baru dalam 

menyampaikan do-

ngeng dengan meng-

gunakan unsur estetika 

visual,  motivasi, serta 

keakraban  

• Mahalnya biaya 

produksi sehingga 

mengakibatkan harga jual 

yang tinggi 

• Cerita dongeng 

cindelaras belum banyak 

dikenal oleh masyarakat 

Opportunities S – O W – O 

• Buku cerita dongeng 

yang dikemas dalam 

bentuk pop up masih 

jarang ditemui. 

Merancang buku 

pop up cerita dongeng 

yang dalam memo-

tivasi pembacanya 

Membuat buku pop up 

dengan menggunakan 

biaya produksi yang 

terjangkau setiap 

kalangan 

 

Threats S – T W – T 

• Adanya bentuk cerita 

dongeng yang didapat 

diakses pada gadget 

• Banyaknya buku cerita 

dongeng yang ada dipasar. 

Buku ini dikemas 

dalam bentuk pop 

upyang memperkuat 

nilai – nilai yang 

terkandung pada cerita  

Cindelaras 

Membuat buku pop up 

dengan menggunakan 

visual yang sesuai dengan 

karakter anak 

Strategi Utama : 

Membuat buku popup cerita dongeng Cindelaras yang menggunakan 

teknik v fold dan didukung dengan ilustrasi yang dapat memotivasi anak – anak 

sehingga dapat menjadi media pembelajaran moral yang menarik. 

 

 

Internal 

Eksternal 

Sumber : Hasil olahan peneliti 
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4.5 Keyword 

Setelah menganalisis permasalahan melalui observasi, wawancara, studi 

literatur, studi kompetitor, analisis STP, analisis SWOT serta USP, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk keyword yang digunakan untuk mencari 

konsep yang sesuai. 
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Pada gambar 4.1 merupakan skema proses yang dilakukan untuk 

menentukan keyword dari buku pop up cerita dongeng Cindelaras sebagai upaya 

mengenalkan cerita rakyat untuk anak-anak. Berdasarkan analisa yang telah 

dilakukan maka telah ditemukan keyword “Joyful”.  

Pemaknaan joyful secara sebenarnya adalah konsep buku cerita yang 

interaktif serta tanpa melupakan tujuan perancangan ini.Secara garis besar, keyword 

tersebut akan digunakan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan moral pada 

target audience tentang cerita dongeng Cindelaras. Pada dasarnya kata joyful 

sendiri memiliki arti kata yaitu menyenangkan. Keyword ini dapat mewakili 

karakter buku pop up yang pada setiap halamannya memiliki gerakan – gerakan 3 

dimensi yang membuat pembacanya menjadi lebih senang dengan buku. Hal ini 

berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menumbuhkan minat anak 

terhadap buku yang ada. Selain itu mengingat cerita dongeng yang sudah mulai 

dilupakan maka dari itu buku pop up ini sebagai salah satu media pembelajaran 

moral yang menyenangkan bagi pembacanya. 

 

4.6 Perancangan Karya 

Setiap buku yang ada pada umumnya memiliki pengaruh dalam 

mempengaruhi target audience sehingga pesan yang disampaikan dapat tertanam 

pada pembacanya. Tujuan dari buku pop up cerita dongeng Cindelaras ini ialah 

media pembelajaran alternatif dalam menyampaikan pesan moral yang terkandung 

sehingga dapat dilakukan dikeseharian target audience. 
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Media buku pop up dibuat agar target audience khususnya anak – anak 

dapat lebih mudah mengimajinasikan alur ceritanya. Oleh Karena itu, buku pop up 

ini menggunakan beberapa Teknik pop up yang dikombinasikan agar nantinya buku 

ini dapat menjadi buku media pembelajaran yang interaktif bagi pembacanya. Buku 

ini menggunakan Teknik v fold, internal stands, serta pull tabs sehingga 

pembacanya tidak merasa jenuh dan dapat mengaplikasikan pesan moral yang 

disampaikan pada kehidupan sehari – hari. Selain itu buku pop up ini juga 

menggunakan Teknik ilustrasi kartun yang bertujuan agar target audience lebih 

mudah dalam membaca serta memahami pesan moralnya. 

4.6.1 Strategi Kreatif 

a. Ukuran dan Halaman 

1. Jenis Buku : Buku cerita dongeng 

2. Dimensi Buku : 20 cm x 20 cm  

3. Jumlah Halaman : 7 halaman 

4. Gramateur Isi Buku : 310 gram 

5. Gramateur Cover : 210 gram 

6. Finishing : Hardcover dan laminasi doff 

 Orientasi buku yang digunakan dalam perancangan ini ialah menggunakan 

landscape. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan dimana 

orientasi buku anak – anak kebanyakan menggunakan jenis landscape. Selain itu 

readability serta legibility merupakan syarat yang harus dipertimbangkan dalam 

mencetak maupun membuat suatu karya sehingga pembaca atau audience dapat 

lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Pemililihan finishing hardcover 
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berhubungan dengan agar suatu karya dapat bertahan lebih lama, selain itu dengan 

finishing tersebut dapat menibulkan kesan yang lebih kokoh. 

b. Sinopsis Cerita 

Pada sinopsis cerita ini dapat diuraikan alur cerita yang digunakan pada 

setiap halaman pada buku pop up cerita dongeng Cindelaras. Berdasarkan cerita 

asli yang telah diceritakan pada buku maupun internet, namun telah dimodifikasi 

sehingga dapat sesuai dengan karakter buku pop up, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Halaman 1 (Pengenalan tokoh) 

Raden Putra adalah Raja dari kerajaan Jenggala, yang mempunyai dua 

orang istri. Keduanya adalah permaisuri dan selir. Permaisuri dan selir mempunyai 

wajah yang sangat cantik. Selain cantik, permaisuri mempunyai budi pekerti yang 

baik. 

Namun berbeda dengan permaisuri, sang selir mempunyai budi pekerti yang 

kurang baik. Sang selir merencanakan untuk menyingkirkan sang permaisuri dari 

istana kerajaan, agar perhatian dan kasih sayang Raden Putra semata-mata hanya 

untuknya. 

 

2. Halaman 2 (Selir berpura-pura sakit) 

Sang selir kemudian bekerja sama dengan tabib istana untuk mewujudkan 

rencana jahatnya menyingkirkan permaisuri dari istana yaitu berpura-pura sakit. 

Raden Putra pun bertanya kepada tabib istana tentang penyebab sakit yang diderita 



64 
 

 

sang selir. Tabib istana berkata bahwa sakit yang diderita sang selir disebabkan oleh 

racun yang ada pada minuman selir. 

Dengan rasa tidak bersalah sang selir mengatakan pada Raden Putra bahwa 

yang menaruh racun pada minuman selir adalah permaisurinya. Karena 

permaisurinya merasa iri hati terhadap sang selir, sehingga bermaksud 

membunuhnya agar mendapatkan perhatian serta kasih sayang Raden Putra dan 

juga menguasai kerajaan. 

 

3. Halaman 3 (Permaisuri diusir oleh kerajaan) 

Raden Putra sangat marah dan murka. Tanpa berpikir panjang Raden Putra 

mengusir permaisuri dari istana kerajaan. Kemudian Raden Putra memerintahkan 

patih kerajaan untuk membunuh permaisuri di hutan. 

Permaisuri yang tengah mengandung itu terpaksa menerima perlakuan tidak 

adil dan jahat. Walaupun permaisuri sama sekali tidak melakukan tuduhan yang 

ditimpakan kepadanya. 

Patih Jenggala merupakan orang yang bijaksana. Menurutnya, permaisuri 

yang baik hati tersebut mustahil meracuni selir hanya untuk mendapatkan perhatian 

Raden Putra. Patih kerajaan meyakini bahwa selir telah melakukan fitnah yang keji 

terhadap permaisuri. Oleh karena itu, dia tidak membunuh permaisuri melainkan 

membuat sebuah gubuk ditengah hutan untuk tempat tinggal permaisuri. 

Kemudian patih menangkap seekor kelinci dan menyembelih kelinci itu 

dengan keris pusaka miliknya. Patih akan menghadap Raden Putra dengan 
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membawa selendang Permaisuri serta keris yang berlumuran darah. Selendang dan 

keris ini akan jadikan bukti bahwa patih telah melaksanakan tugas dari Raden Putra. 

 

4. Halaman 4 (Permaisuri melahirkan) 

Setelah Patih Jenggala meninggalkan permaisuri, Sang permaisuri hidup 

sendirian di dalam hutan belantara. Seiring berjalannya waktu, kandungan 

permaisuri semakin membesar. Akhirnya dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki 

yang diberi nama Cinderalas. 

Cindelaras tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan mempunyai wajah 

yang tampan. Sejak kecil ibunya mengajarkannya tentang berbagai macam ilmu 

pengetahuan dan budi pekerti. Selain itu karena Cinderalas sejak kecil hidup di 

hutan belantara dia berteman dengan hewan-hewan yang ada didalam hutan.  

 

5. Halaman 5 (Elang menjatuhkan telur) 

Pada suatu hari ketika Cindelaras sedang bermain, seekor burung rajawali 

menjatuhkan sebutir telur di dekat Cindelaras. Kemudian Cinderalas mengeramkan 

telur rajawali itu pada ayam hutan betina yang menjadi sahabatnya. Tiga minggu 

kemudian telur itu menetas menjadi ayam. Ayam tersebut memiliki mata yang 

tajam dan perawakan yang kuat seperti burung rajawali. 

Cindelaras merawat ayam itu dengan baik hingga menjadi ayam jago yang 

hebat dan kuat. Ayam tersebut memiliki tubuh yang kuat dan kekar, paruhnya 

kokoh dan runcing seperti paruh burung rajawali. Kedua kakinya kekar berotot dan 

memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku rajawali. Suara kokoknya terdengar 



66 
 

 

aneh dan mengherankan.” Kukuruyuk ... Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah 

hutan belantara, atapnya daun kelapa, ayahnya raden putra raja jenggala.” 

 

6. Halaman 6 (Cindelaras adu ayam dengan raden putra) 

Cindelaras mendapatkan uang dan perhiasan yang banyak dari ayam 

jagonya. Para penyabung ayam benar-benar terperangah mendapati keperkasaan 

ayam jago Cindelaras. Berita mengenai kehebatan ayam jago Cindelaras pun segera 

menyebar luas. Banyak penyabung dari berbagai daerah menemui Cindelaras untuk 

mengadu ayam. Namun ayam jago Cindelaras benar-benar luar biasa hebatnya, 

semua bisa dikalahkan dalam beberapa pertarungan saja. 

Para penyabung ayam beranggapan bahwa hanya ayam jago milik Raden 

Putra saja yang dapat menandingi ayam jago milik Cinderalas. Sama halnya dengan 

ayam jago Cinderalas, ayam jago milik Raden Putra tidak pernah terkalahkan. 

Karena berita tentang kehebatan ayam jago milik Cinderalas sudah 

menyebar luas akhirnya Raden Putra penasaran dengan ayam jago tersebut. Raden 

Putra benar-benar ingin mencoba mengadukan ayam jago miliknya dengan ayam 

jago milik Cindelaras yang konon katanya tidak pernah terkalahkan. Untuk 

mewujudkan keinginannya itu, dia meminta prajurit istana mencari dan memanggil 

Cindelaras ke kerajaan untuk mengadukan ayam jago miliknya. 

 

7. Halaman 7 (Raden Putra mengakui cindelaras) 

Setelah pertarungan sabung ayam selesai, akhirnya Cinderalas 

membuktikan bahwa ayam jago miliknya memang benar-benar tidak terkalahkan. 
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Raden Putra berkata bahwa sebagian wilayah kerajaan Jenggala kini milik 

Cindelaras, tiba-tiba ayam jago milik Cindelaras berkokok keras..” Kukuruyuk ... 

Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan belantara, atapnya daun kelapa, 

ayahnya raden putra raja jenggala.” 

Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Cindelaras yang aneh. 

Kemudian, Raden Putra memperhatiakan dengan seksama Cindelaras yang tetap 

berdiri dengan sikap hormat dan gagah. Kemudian Raden Putra bertanya pada 

Cindelaras benarkah yang dikatakan ayam jago tersebut. Dengan gagah Cideralas 

menjawab bahwa benar dia adalah anak Raden Putra dan ibunya permaisuri yang 

saat ini tinggal di hutan. 

Raden Putra terlihat bingung karena menurutnya permaisuri telah lama 

meninggal dunia ditangan patih karena perintahnya. Melihat Raden Putra terlihat 

bingung, patih jenggala segera maju kedepan menghampiri sang raja untuk 

menjelaskan kejadian yang sesungguhnya bahwa dia tidak pernah membunuh 

permaisuri. Karena menurutnya permaisuri tidak bersalah melainkan korban fitnah 

keji dari orang lain yaitu sang selir. 

 

c. Karakter 

Ilustrasi yang digunakan pada buku ini menggunakan ilustrasi dengan gaya 

kartun. Dimana karakter kartun dinilai dapat lebih mudah dipahami oleh anak – 

anak sehingga pesan moral yang disampaikan dapat tertanam pada anak – anak. 

Karena anak – anak lebih tertarik pada hal – hal yang bersifat lucu seperti tokoh 
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kartun. Pada cerita dongeng ini terdapat empat karakter utama. Karakter tersebut 

ialah raden putra, permaisuri raden putra, selir raden putra serta cindelaras. 

 

1. Raden Putra 

Di dalam buku pop-up ini karakter Raden Putra sendiri disini adalah seorang 

raja dari kerajaan jenggala. Raden putra ini memiliki dua orang istri, yang pertama 

ialah permaisuri dan yang kedua ialah selir. Karakter ini memiliki sifat yang 

bijaksana. 

Dibawah ini merupakan referensi visualisasi dari karakter Raden Putra yang 

diambil dari karakter tokoh yang memiliki sifat yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Referensi karakter Raden Putra 

Sumber : www.pinterest.com 
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Untuk pemilihan warna yang akan digunakan oleh Raden putra yang 

berdasarkan dari sifatnya yang bijaksana. Maka warna yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Alternatif Sketsa Karakter Raden Putra 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.4 Karakter Raden Putra 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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2. Permaisuri Raden Putra 

Didalam buku pop up ini karakter dari Permaisuri adalah seseorang putri 

sangat cantik wajahnya, baik budi pekertinya dan sabar. Permaisuri ini 

menggambarkan sosok wanita jawa yang kalem serta ramah.  

 

 

 

Gambar 4.5 Visualisasi Warna Karakter Raden Putra 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.6 Referensi karakter Permaisuri 

Sumber : www.pinterest.com 
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Untuk pemilihan warna yang akan digunakan oleh Permaisuri yang 

berdasarkan dari sifatnya yang baik budi pekertinya. Maka warna yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar 4.3 

Gambar 4.7 Alternatif karakter Permaisuri 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Gambar 4.8 Karakter Permaisuri 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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3. Selir Raden Putra 

Selir Raden Putra pada buku pop up ini memiliki karakter seseorang yang 

cantik tetapi tidak baik budi pekertinya, selalu iri hati pada permaisuri dan kejam. 

 

 

Gambar 4.9 Warna Karakter Permaisuri 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Gambar 4.10 Referensi Karakter Selir 

Sumber : www.pinterest.com 
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Gambar 4.11 Alternatif Karakter Selir 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Untuk pemilihan warna yang akan digunakan oleh Selir yang berdasarkan 

dari sifatnya yang tidak baik budi pekertinya. Maka warna yang digunakan dapat 

dilihat pada gambar 4.12 

 

 

4. Cinderalas 

Cinderalas adalah tokoh utama pada dongeng pada buku pop-up ini. 

Karakter yang terdapat pada Cinderalas adalah anak laki-laki yang tangguh, kuat 

dan memiliki percaya diri yang tinggi.  

Gambar 4.12 Karakter Selir 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.13 Warna Karakter Selir 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Gambar 4.15 Alternatif Karakter Cinderalas 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Referensi karakter Cinderalas 

Sumber : www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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Untuk pemilihan warna yang akan digunakan oleh Cinderalas yang 

berdasarkan dari sifatnya yang gagah dan pemberani. Maka warna yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar 4.3 

 

 

 

d. Tipografi 

Tipografi adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah layout, tipografi 

tidak hanya sekedar pemilihan jenis font tetapi juga harus memperhatikan jarak 

yang akan digunakan. Tipografi merupakan unsur yang penting karena dengan 

pemilihan font dan jarak yang digunakan dengan tepat maka akan menghasilkan 

Gambar 4.16 Karakter Cindelaras 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.17 Warna Karakter Cinderalas 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 



77 
 

 

sebuah media atau karya yang menarik. Headline yang digunakan dalam buku pop 

up ini adalah Blue Fires Sample. 

 

 

Pemelihan font “Blue Fires Sample” yang dipakai headline judul pada gambar 

4.1 diatas, sesuai keterangan diatas jenis font Blue Fires Sample dinilai sesuai 

karena karakter tulisan anak – anak namun tetap dapat dibaca dengan jelas. 

e. Warna 

Warna adalah salah satu unsur yang tidak kalah penting dari sebuah karya. 

Pemilihan warna dalam sebuah karya sangat penting sekali. Karena warna 

merupakan cerminan dari sebuah karakter itu sendiri. Dengan warna sebuah karya 

dapat menjadi hidup. Sehingga pemilihan warna harus sangat diperhatikan sekali.  

Dalam buku pop-up ini warna yang dipilih adalah warna-warna yang mudah 

dikenali oleh anak-anak di usia PAUD dan TK. Pemilihan warna dalam buku pop-

up ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.18 Blue Fire Sample 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.6.2 Strategi Media Pendukung 

a. Poster 

Poster adalah media yang mudah dibaca oleh kalangan manapun mulai dari 

anak kecil hingga orang dewasa. Poster merupakan karya seni yang memuat 

komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Poster 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  

b. Stiker 

Stiker adalah media informasi visual berupa lembaran kertas kecil atau 

plastik yang ditempelkan. Media stiker ini dibuat sebagai pelengkap dari buku pop-

up. Karena kebanyakan anak kecil menyukai stiker sehingga stiker dapat dibuat 

sebagai media promosi pengenalan buku pop-up. Dengan menggunakan media 

stiker yang sangat ramah terhadap anak kecil diharapkan anak-anak lebih gampang 

#E57F2A
C : 6.67
M : 59.61
Y : 96.08
K : 0.39

#EDDAB0
C : 6.67
M : 11.76
Y : 33.73
K : 0

#ABCA3A
C : 38.04
M : 2.75
Y : 98.43
K : 0

Gambar 4.19 Warna Yang Terpilih Sesuai Konsep 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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mengenal karakter-karakter yang ada pada buku pop-up itu sendiri. Stiker yang 

digunakan berukuran 

c. X – Banner 

Media x-banner digunakan sebagai pelengkap dan termasuk salah satu 

media yang efektif sebagai media promosi. Karena banner ditempatkan pada 

tempat-tempat yang strategis sehingga menggunakan media x-banner dianggap 

media yang efektif dalam pengenalan buku pop-up tersebut. Banner yang 

digunakan berukuran 

 

4.6.3 Perancangan Desain Layout 

a. Cover Depan dan Belakang  

 Desain cover menggunakan ilustrasi pemandangan dengan menampilkan 

sosok cindelaras dan ayamnya sebagai point of interest sehingga pembaca dapat 

terfokus pada satu titik dan lebih menarik minat untuk membaca buku ini. 

Gambar 4.20 Cover depan dan belakang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Sedangkan pada cover belakang menampilkan sinopsis cerita Cindelaras, sehingga 

pembaca dapat lebih mengerti jalan ceritanya.  

 

b. Halaman 1 

Pada halaman 1 merupakan perkenalan dimana terdapat Raden Putra, 

Permaisuri dan Selir yang hidup di kerajaan Jenggala sebagai point of interest dari 

halaman tersebut. Pada halaman ini menampilkan karakter raden putra, Permaisuri, 

Selir dan Kerajaan Jenggala. 

 

c. Halaman 2 

Pada halaman 2 ini terdapat ilustrasi cerita dimana selir Raden Putra yang 

sedang sakit. Halaman ini menampilkan karakter Tabib yang sedang membicarakan 

sakit yang diderita oleh selir Raden Putra, dan Selir.  

 

Gambar 4.21 Halaman 1 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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d. Halaman 3 

Pada gambar 4.23 diatas menceritakan tentang permaisuri yang diusir oleh 

Raden Putra. Raden Putra lebih mempercayai tabib mengenai sakit yang diderita 

selir atas ulah permaisuri. Namun itu hanyalah akal licik dari selir yang ingin 

menguasai harta Raden Putra.  

Gambar 4.22 Halaman 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.23 Halaman 3 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 



82 
 

 

e. Halaman 4 

Halaman 4 ini menampilkan ilustrasi Permaisuri yang sudah melahirkan 

putranya yang diberi nama Cindelaras. Mereka hidup berdua di hutan belantara. 

 

f. Halaman 5 

Gambar 4.24 Halaman 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.25 Halaman 5 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Pada halaman 5 menceritakan saat Cinderalas bermain di hutan tiba-tiba ada 

seekor burung rajawali yang mengitarinya lalu menjatuhkan telurnya. Kemudian 

Cinderalas pun merawat telur tersebut hingga menetas. 

 

g. Halaman 6 

Halaman 6 menceritakan setelah ayam tersebut besar Cinderalas berniat 

untuk mencari kebenaran siapa ayah kandungnya. Lalu ia berjalan sambil mengadu 

ayamnya dengan warga sekitar hingga terdengar sampai kerajaan. Kemudian ayam 

Cinderalas akhirnya menjadi lawan tangguh bagi Raden Putra. 

 

h. Halaman 7 

Pada halaman terkahir menceritakan tentang kalahnya ayam Raden Putra 

yang memberikan bukti bahwa ayam Cinderalas yang paling kuat. Kemudian ayam 

Cinderalas berbicara pada Raden Putra bahwa Cinderalas adalah anak kandungnya. 

Gambar 4.26 Halaman 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.6.4 Produksi Media 

Dalam memproduksi sebuah karya atau media diperlukan adanya rincian 

biaya yang akan dikeluarkan pada proses produksinya, yaitu biaya produksi dan 

estimasi biaya penjualan dalam sebuah karya atau media. Dengan adanya rincian 

biaya tersebut dapat mengetahui seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan dalam 

proses produksinya. Berikut merupakan biaya produksi dari media utama yang akan 

digunakan pada tabel . 

Tabel 4.2 Biaya Produksi untuk Media Utama 

No. Media Jumlah Harga Total 

1 Desain Buku 1 Rp.100.000,- Rp.100.000,- 

2 Print Isi Buku 15 lembar Rp.5.000,- Rp.75.000,- 

3 Jilid Hardcover 

+ Laminasi 

1 Rp. 40.000,- Rp.40.000,- 

Total Biaya Rp.215.000,- 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

Gambar 4.27 Halaman 7 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.7 Implementasi Media 

4.7.1 Media Utama 

1. Cover depan dan belakang 

 

Desain cover menggunakan ilustrasi pemandangan dengan warna cerah 

yang bertujuan memunculkan karakter Joyfull sehingga target audience dapat lebih 

tertarik. Pada halaman cover ini menampilkan sosok cindelaras dan ayamnya 

sebagai point of interest sehingga pembaca dapat terfokus pada satu titik dan lebih 

menarik minat untuk membaca buku ini. 

Sedangkan pada cover belakang menampilkan synopsis cerita Cindelaras, 

sehingga pembaca dapat lebih tertarik tentang visual yang disajikan oleh buku pop 

up cerita dongeng cindelaras ini. Lalu pada punggung buku hanya menggunakan 

teks judul yang ditempatkan secara vertical sehingga pembaca juga dapat mengerti 

apa judul buku ini walaupun hanya melihat dari sisi punggung bukunya. 

 

 

 

Gambar 4.28 Cover depan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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2. Halaman 1 

Halaman ini 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. 

 

3. Halaman 2 

Pada halaman 1 merupakan perkenalan dimana terdapat Raden Putra, 

Permaisuri dan Selir yang hidup di kerajaan Jenggala. Pada halaman ini 

Gambar 4.29 Halaman 1 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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menggunakan Teknik V-fold sehingga objek dapat terlihat 3 dimensi. Penempatan 

karakter berdampingan ini selaras dengan unit analisis yang digunakan yaitu simbol 

simbol sosial yaitu tidak ada perbedaan antara individua tau karakter. 

 

4. Halaman 3 

Gambar 4.30 Halaman 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

Gambar 4.31 Halaman 3 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Pada halaman 3 ini terdapat gambar selir Raden Putra yang sedang sakit. 

Pada kenyataanya Selir hanya berpura – pura sakit untuk mendapatkan perhatian 

Raden Putra. Selir bekerjasama dengan seorang tabib istana. Pada halaman ini 

menggunakan Teknik v – fold agar objek terlihat bergerak. 

  

5. Halaman 4 

Halaman 4 menceritakan tentang permaisuri yang diusir oleh raja. Karena 

selir telah menfitnah permaisuri dengan fitnah kejamnya. Kemudian Raden Putra 

mengutus patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Pada halaman ini diberikan 

kertas tambahan sebagai media pendukung objek utama yaitu Raden Putra sedang 

marah. Objek utama dan objek pendukung menggunakan Teknik V -Fold. 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Halaman 3 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Halaman 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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6. Halaman 5 

Halaman 5 bercerita tentang permaisuri yang akhirnya melahirkan seorang 

bayi yang ia kandung sejak diusir dari istana dan bayi itu diberi nama Cindelaras. 

Mereka hidup berdua di hutan belantara. Pada halaman ini menggunakan Teknik 

automatic pull tabs. 

 

7. Halaman 6 

Gambar 4.33 Halaman 5 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Halaman 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Pada halaman 5 menceritakan saat Cinderalas bermain di hutan tiba-tiba ada 

seekor burung rajawali yang mengitarinya lalu menjatuhkan telurnya. Kemudian 

Cinderalas pun merawat telur tersebut hingga menetas. Halaman ini menggunakan 

Teknik pop up yaitu v-fold. 

 

8. Halaman 7 

Halaman 6 menceritakan setelah ayam tersebut besar Cinderalas berniat 

untuk mencari kebenaran siapa ayah kandungnya. Lalu ia berjalan sambil mengadu 

ayamnya dengan warga sekitar hingga terdengar sampai kerajaan. Kemudian ayam 

Cinderalas akhirnya menjadi lawan tangguh bagi Raden Putra. Halaman ini 

menerapkan salah satu dasar Teknik pop up yaitu parallel tabs. 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Halaman 7 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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9. Halaman 8 

Pada halaman terkahir menceritakan tentang kalahnya ayam Raden Putra 

yang memberikan bukti bahwa ayam Cinderalas yang paling kuat. Kemudian ayam 

Cinderalas berbicara pada Raden Putra bahwa Cinderalas adalah anak kandungnya. 

Halaman ini menggunakan Teknik pop up yaitu v-fold namun dimodifikasi menjadi 

m-fold yang dapat menghubungkan ketiga objek yang ada. 

 

10. Halaman 9 

 

Gambar 4.37 Halaman 9 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Halaman 8 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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4.7.2 Media Pendukung 

a. Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mengenalkan cerita rakyat kepada anak-anak. Maka dibuatlah poster yang bisa 

menarik minat abaca anak untuk membuka buku ini, dengan design yang 

menggunakan warna ceria dan menarik anak-anak untuk melihatnya.  

 

 

 

 

Gambar 4.38 Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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b. X-Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

menjadi media yang efektif sebagai media promosi untuk mengenal buku pop up 

ini. X banner ini dicetak dengan ukuran 160 x 60  cm, dengan photo printing indoor. 

c. Stiker 

Media pendukung yang digunakan ialah stiker, dimana desain karakter 

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

sebagai media pengingat kepada pemiliknya tentang karakter dalam buku ini.  

 

 

 

Gambar 4.39 X Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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d. Pembatas Buku 

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.

Gambar 4.40 Stiker 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Pembatas Buku 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari 

pembahasan tentang perancangan buku pop up mengenai cerita dongeng Cinderalas 

yang bertujuan untuk menarik minat baca pada anak – anak penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

Pembuatan buku pop up ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan minat 

baca pada anak-anak. Juga sebagai media pembelajaran yang menarik agar dongeng 

menjadi cerita yang tidak membosankan dan mudah dipahami. Dengan teknik pop 

up dongeng akan terlihat semakin menarik dan tidak membosankan. 

Memperkenalkan buku pop up ini dikalangan anak-anak usia 4-7 tahun di kota 

Surabaya khususnya. Karena cerita dongeng dengan buku buku pop up masih 

jarang bahkan belum ada sehingga buku cerita dongeng Cinderalas pop up ini harus 

dikenalkan. 

 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perancangan 

buku pop up cerita dongeng Cinderalas, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan agar perancangan buku pop up yang akan datang jauh  lebih baik lagi, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan karakter tokoh kartun dan warna untuk buku pop up harus 

menggunakan gambar kartun yang mudah diingat dan dipahami oleh anak – anak 
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serta warna yang menarik dan cerah sehingga anak-anak tertarik untuk membaca 

buku pop up tersebut. 

 

2. Kekuatan yang terdapat pada buku pop up sangat penting karena 

mempengaruhi minat baca masyarakat, lem yang digunakan dan cara menempelkan 

halaman per halaman adalah hal yang perlu diperhatikan agar menghasilkan buku 

yang menarik minat baca masyarakat terutama anak – anak.  
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