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ABSTRAK 

 

Kesehatan mata sangat penting sebagai salah satu faktor penunjang prestasi anak 

dan jika tidak dicegah atau diperiksakan juga akan dapat mengakibatkan kebutaan. 

Kesehatan mata pada anak butuh perhatian khusus dan perlu dijaga sedini 

mungkin. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, angka gangguan 

penglihatan refraksi anak pada 3 tahun terakhir (2017 – 2019) terjadi peningkatan 

setiap tahunnya. Kemajuan teknologi mejadi salah satu penyebab timbulnya 

penyakit mata yang dinamakan refraksi. Refraksi  adalah suatu kondisi dimana 

penderita diharuskan menggunakan kacamata sebagai alat bantu untuk melihat. 

Gangguan mata tersebut memiliki perbedaan dari segi pemicu maupun 

pengobatannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat 

perancangan media pembelajaran mengenai 3 jenis gangguan mata miopi, 

hipermetropi dan astigmatisme untuk anak usia 5-12 tahun. Hasil penelitian 

berupa buku interaktif mengenai gangguan mata ini ditujukan untuk anak usia 5-

12 tahun sebagai sarana edukasi. 

 

 

 

Kata Kunci : gangguan mata, interaktif, ilustrasi, vektor, anak usia 5 – 12 tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata merupakan bagian yang vital dalam tubuh seseorang, karena 

disepanjang hidup seseorang menggunakan mata untuk melihat benda – 

benda seisi dunia. Mata adalah organ penglihatan pada luar tubuh untuk 

mendeteksi cahaya yang memiliki tekstur lunak dan sensitif, sehingga 

diperlukan perhatian khusus untuk menjaga mata agar tidak rusak terutama 

pada anak – anak diusia dini. Dikutip pada doktersehat.com bahwa anak – 

anak perlu melihat dunia sekitar untuk mengenali segala sesuatu 

dilingkungan sekitar dengan jelas. 

Penurunan tajam penglihatan karena kelainan refraksi yang tidak 

dikoreksi dapat menjadi masalah kesehatan yang serius. Menurut 

Kemenkes RI dalam buku ajar ilmu kesehatan mata, apabila keadaan ini 

tidak ditangani dengan sungguh – sungguh akan berdampak negatif pada 

perkembangan kecerdasan anak dan proses pembelajaran, yang selanjutnya 

juga mempengaruhi produktivitas angkatan kerja (15 – 55 tahun). Pada 

gilirannya nanti akan mengganggu laju pembangunan ekonomi nasional. 

Padahal kesehatan mata sangat penting sebagai dalah satu faktor penunjang 

prestasi anak dan jika tidak dicegah atau diperiksakan juga akan dapat 

mengakibatkan kebutaan. 

Kesehatan mata pada anak butuh perhatian khusus dan perlu 

dijaga sedini mungkin. Menurut dr. Teguh Filbert selaku dokter spesialis 
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mata, setiap anak terlahir dengan kondisi mata plus dan akan mulai aktif 

mengalami perkembangan pada usia 4 tahun. Pada usia yang masih muda, 

anak – anak sedang dalam masa aktifnya untuk bermain, belajar dan 

bersosialisasi. Oleh karena itu perancangan ini ditujukan khususnya untuk 

anak usia 5 – 12 tahun. Sangat disayangkan jika pada usia dini mereka telah 

mendapat kelainan pada mata, maka akan mengganggu aktivitas sehari – 

harinya. Selain karena  penyakit bawaan atau genetik, kebanyakan anak – 

anak sudah terkena gangguan mata. Hal ini terjadi karena kurangnya 

kepedulian atau kepekaan serta lambatnya respon dari orang – orang 

terdekat seperti keluarga terhadap kondisi penglihatan sang anak. 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, angka 

gangguan penglihatan refraksi anak pada 3 tahun terakhir (2017 – 2019) 

terjadi peningkatan setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Data Gangguan Penglihatan pada anak Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Kebanyakan informasi pengetahuan tentang mata yang ada, 

mengacu pada gaya penulisan untuk orang dewasa. Sehingga informasi 

tersebut sulit dicerna serta tidak menarik perhatian pada anak – anak. Minat 

anak – anak pada periode sekolah terutama pada segala sesuatu yang 

dinamis bergerak (Kartono, 1977:138). Diperlukannya media yang 

menyenangkan untuk mengetahui informasi bagi anak – anak, agar dapat 

menarik minat mereka memperlajari tentang indera penglihatan mereka. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang buku 

interaktif tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 

– 12 Tahun. 

Kemajuan teknologi mejadi salah satu penyebab timbulnya 

penyakit mata yang dinamakan refraksi. Refraksi  adalah suatu kondisi 

dimana penderita diharuskan menggunakan kacamata sebagai alat bantu 

untuk melihat. Pengguna kacamata dari tahun ke tahun semakin bertambah. 

Faktor penyebab dari meningkatkan jumlah anak – anak yang 

menggunakan kacamata adalah adanya perkembangan teknologi seperti 

televisi, komputer, handphone, dan teknologi bermonitor lainnya 

(hellosehat.com). 

Pemilihan buku sebagai media utama perancangan merupakan 

pilihan penulis dan target audiens sekunder yaitu para orangtua dari 

kuisioner yang disebar. Penulis ingin menumbuhkan kembali minat 

membaca pada anak – anak melalui buku, karena buku merupakan salah 

satu media komunikasi non verbal yang paling berpengaruh dalam 

pembentukkan pikiran atau pendapat terhadap suatu hal. Selain itu, buku 
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juga aman untuk mata karena buku tidak memiliki bahaya radiasi seperti 

pada monitor yang jika digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan 

kerusakan pada mata. 

Berdasarkan beberapa data dalam latar belakang tersebut dapat 

disimpulkan, dibutuhkan pembuatan sebuah media yang efektif dan informatif 

untuk anak – anak mengenai gangguan mata mulai dari penyebab, jenis hingga 

pencegahannya sehingga anak – anak beserta orang tua dapat mengerti tentang 

gangguan penglihatan agar supaya terhindar dari gangguan penglihatan mata 

dan memiliki kesehatan mata yang baik.. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana merancang buku interaktif tentang gangguan mata sebagai sarana 

edukasi kepada anak usia 5 – 12 Tahun?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan-

batasan permasalahan agar penulisan laporan ini lebih fokus dan tidak 

meluas. Batasan-batasan masalah tersebut antara lain : 

a. Perancangan ini difokuskan pada 3 jenis gangguan mata yaitu rabun jauh 

(miopi), rabun dekat (hipermetropi) dan silider (astigmatisme). 

b. Teknik yang digunakan dalam pembuatan karakter pada buku interaktif 

ini adalah menggunakan teknik ilustrasi digital vektor. 
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c. Media pendukung yang digunakan adalah x-banner, sticker, poster, 

gantungan kunci dan pembatas buku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk merancang buku 

interaktif tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 

12 tahun. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil perancangan buku interaktif 

tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan 2 manfaat dalam 2 hal, yaitu : 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

1. Sebagai inovasi lain pembelajaran dan pengenalan tentang gangguan 

mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun. 

2. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya civitas 

akademika mengenai perancangan buku interaktif tentang gangguan mata 

serta pencegahannya. 

3. Dapat menjadi referensi keilmuan khusunya dalam hal merancang buku 

pembelajaran interaktif serupa baik dalam bidang desain atau sejenisnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai upaya menyadarkan 

anak – anak beserta orang tua untuk menghidari hal – hal yang dapat 

menyebabkan gangguan mata dalam bentuk buku interaktif yang dapat menarik 

perhatian anak – anak untuk membacanya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori dan konsep yang 

digunakan dalam Perancangan Buku Interaktif tentang gangguan mata sebagai 

sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 Tahun. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diangkat oleh 

peneliti adalah Penciptaan Buku Interaktif Mengenai Miopi Untuk Anak 

yang dirancang, karya milik Rayenda Puti Wardhani ini merupakan karya 

tugas akhir mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom 

sebagai salah satu prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Desain dari jurusan  

S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom. 

Pada penciptaan Buku Interaktif Mengenai Miopi Untuk Anak yang 

dirancang oleh Rayenda Puti Wardhani dalam jurnal ini menceritakan 

karakter yang mengalami rabun jauh (miopi). Pada penciptaan buku ilustrasi 

tersebut penulis memiliki suatu tujuan kreatif yaitu untuk mengenalkan 

tentang rabun jauh (miopi). Selain itu, buku yang memiliki judul "Kok 

Mataku Buram" bertujuan agar target audiens memiliki wawasan yang luas 

dan ikut serta dalam pengetahuan tentang rabun jauh (miopi). Dengan 

penciptaan buku ini untuk mengedukasi dan menanamkan rasa kepedulian 

pada kesehatan sendiri. 

Berikut ini adalah tabel rangkuman penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rayenda Puti Wardhani serta perbandingannya dengan topik 

yang diangkat oleh penulis. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Variebel terkait 

Rayenda 

Puti 

Wardhani 

Buku Interaktif 

Mengenai Miopi 

Untuk Anak 

Buku interaktif 

“Kok Mataku 

Buram” dengan 

tujuan untuk 

memberikan 

informasi dini 

mengenai rabun 

jauh 

Mengedukasi dan 

menanamkan rasa 

kepedulian pada 

kesehatan 

           Perbedaan tujuan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu 

adalah pada teknik serta gangguan mata yang diambil dalam pembuatan 

karya. Pada penelitian terdahulu menciptakan Buku Interaktif Mengenai 

Miopi Untuk Anak, untuk memberikan edukasi atau pengetahuan tentang 

rabun jauh (miopi). Sedangkan penelitian saat ini merancang buku interaktif 

tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun 

untuk memberikan edukasi dan pengetahuan serta meningkatkan kepedulian 

pada kesehatan mata serta difokuskan pada 3 jenis gangguan mata yaitu 

rabun jauh (miopi), rabun dekat (hipermetropi) dan silider (astigmatisme). 

Sedangkan kesamaanya terletak pada target pasar yang dituju oleh 

peneliti yaitu orang tua yang memiliki anak yang usia 5 – 12. Sehingga 

strategi yang dipakai oleh peneliti akan sedikin megadaptasi dari hasil 

peneltian sebelumnya. 

( Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 ) 

2.2 Kesehatan Mata Anak 

Mendapatkan kesehatan yang maksimal dituntut lebih dari sekedar obat, 

gizi, dan suplemen. Meliputi latihan, peregangan, konsumsi air murni, pernapasan 

yang tepat, sosialisasi, pilihan perawatan kesehatan alternatif, meditasi, dan 

relaksasi. Dengan menggunakan rumus ini akan menciptakan kesehatan yang 

mendasar yang sangat krusial untuk kesehatan mata pada umumnya. (Robert 

Abel, Jr., M.D., 2014: xxii)  

Kesehatan mata yang baik ditentukan oleh tiap orang dan juga 

lingkungannya. Simasa kanak – kanak mata sangatlah rapuh dari rangsangan luar 

dan juga perlu beradaptasi hingga menuju kematangan tubuh yang sesuai dengan 

usianya. Mata sangat berperan penting dalam kehidupan kelak, oleh karena itu 

sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mata. 
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2.3 Definisi Buku Interaktif 

Saat ini, jaman sudah semakin modern. Pengaruh dari era globalisasi dan 

kecanggihan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak masyarakat terutama di 

kalangan anak muda, mencari inovasi yang baru dan unik sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hal – hal baru dan unik tersebut disebut dengan istilah 

gaya kekinian. Maka dari itu anak – anak jaman sekarang rela merogoh kocek 

hanya untuk mengikuti perkembangan yang ada. Salah satu dari inovasi tersebut 

adalah buku interaktif.  

Buku interaktif itu sendiri merupakan sebuah buku yang menumbuhkan 

interaksi pembacanya untuk menentukan alur cerita maupun mengetahui 

kelanjutan dari cerita yang ingin disampaikan. Terdapat delapan jenis buku 

interaktif yaitu pop-up, flip the flap, pull tab, hidden object book, games, 

participation, play-A-Song, touch and feel (Fanny Wiliyanto dalam Jurnal 

Perancangan Buku Interaktif Pengenalan dan Pelestarian Sugar Glider di 

Indonesia Bagi Anak 7-12 Tahun, 2013). Dalam perancangan ini, penulis 

membuat buku dengan menggunakan teknik Lift the flap, sehingga dalam 

perancangan buku interaktif ini diharapkan mampu untuk menarik minat dan rasa 

ingin tahu dari anak – anak untuk aktif mencari informasi yang ada pada buku 

interaktif ini serta menjadikan cerita yang terkandung didalamnya sebagai 

pengetahuan yang diharapkan dapat merubah pola hidup yang tanpa disadari 

kurang baik dalam merawat mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

interaktif adalah bersifat saling melakukan aksi; antar – hubungan; saling aktif. 

Dari pengertian buku sebelumnyadapat disimpulkan bahwa buku interaktif atau 
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movable book adalah lembaran kertas yang berisi informasi yang dapat dilakuakan 

sebuah interaksi oleh pembaca. 

2.4 Definisi Lift the flap (Flip the Flap) 

Buku Lift the flap (flip the flap) merupakan jenis buku yang halamannya 

terdapat gambar serta dilengkapi dengan system membuka jendela untuk 

memperoleh kejutan informasi atau gambar yang berada dibaliknya. Dengan 

desain yang unik dan menarik, anak akan terhindar dari kejenuhan atau kebosanan 

yang selama ini menjadi penghambat anak untuk suk amembaca buku. Melalui 

buku ini juga mengajak anak belajar tifak hanya melihat atau menggunakan indra 

penglihatan, melainkan juga bisa membuka dan menutup pada Lift the flap, yang 

dapat melatih perkembangan motoric mereka (Fanny Wiliyanto dalam Jurnal 

Perancangan Buku Interaktif Pengenalan dan Pelestarian Sugar Glider di 

Indonesia Bagi Anak 7-12 Tahun, 2013). Teknologi buku interaktif memiliki 

peranan yang sangat penting yang disertai dengan perkembangan teknik cetak, 

sehingga buku dapat diproduksi secara massal. Sampai sekarang buku Lift the flap 

masih sering kita jumpai dipasaran. Lift the flap menjadi semakin berkembang 

merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat dibuka atau memiliki 

unsur jendela. Buku Lift the flap dapat memberikan kejutan pada setiap 

halamannya. Pembaca tidak mengetahui hal yang akan muncul pada halaman 

sebelumnya. 

2.5 Definisi Ilustrasi 

Ilustrasi secara harfiah berarti gambar yang dipergunakan untuk 

menerangkan atau mengisi sesuatu. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu 

tulisan dengan teknik sketsa, lukiasan fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang  

lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dari pada 
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bentuk. Tujuan ilustrasi adalah bentuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, 

tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharpakan dengan bantuan visual, 

tulisan tersebut lebih mudah untuk dicerna (Kusrianto, 2006: 110). 

Dalam perkembangannya, ilustasi sangat diperlukan baik dalam dalam 

penerbitan buku, majalah, surat kabar, reklame dan sebagainnya. Ilustasi dapat 

berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang 

dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian 

sekaligus menagkap pandangan secara sepintas. Sebab karya yang bermutu akan 

muncul dari hubungan yang baik antara ide, gaya penyajian, teknik dan bahan. 

Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik yaitu gambar tangan Hand 

Drawing dengan beberapa teknik arsir, teknik garis,  teknik garis, teknik titik dots, 

teknik dots, teknik half tone, teknik goresan kering, teknik wooden engraving. 

Menurut Martin Salisbury dalam buku “Illustrating Children’s Book” 

(Triwulandari, 2014: 22), buku yang disukai anak – anak adalah buku yang 

meyajikan gambar – gambar yang berukuran besar dan penggunaan tokoh 

manusia ataupun binatang. Menurutnya ilustrasi yang efektif untuk anak yaitu 

ilustrasi yang menarik dan dapat membuat anak – anak berinteraksi kepada buku 

tersebut serta ilustrasi yang disajikan harus dapat meberi informasi dan bersifat 

mendidik untuk anak – anak. 

2.6 Vektor 

Dalam dunia grafika komputer dikenal ada dua jenis grafik, salah satunya 

vektor. Vektor adalah titik dan garis yang membentuk line drawing yang dibuat 

menggunakan perhitungan matematis. Vektor mampu membuat gambar dengan 

ukuran file yang lebih kecil (Kusrianto, 2006: 119). 
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Objek berbasis vektor adalah sebuah gambar yang terbentuk dari garis dan 

kurva termasuk warna dan letak posisi. Grafis jenis vektor merupakan 

perkembangan dari grafis berbasis bitmap (digital). Grafis ini tidak tidak 

bergantung pada banyaknya pixel penyusunannya dan kondisi monitor karena 

tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Program aplikasi untuk membuat grafis 

vektor dan bitmap itu banyak sekali macamnya, seperti page maker, Corel Photo 

Paint, Adobe Photoshop, dan masih banyak lagi lainnya (Hasto Suprayogo, 2013: 

16). 

2.7  Tipografi 

Menurut Lia Anggraini dan Kirana Nathalia dalam bukunya, huruf atau 

biasa disebut tipografi, merupakan bagian dari kehidupan manusia modern saat 

ini. Adanya kebutuhan untuk memandang yang lebih indah dari huruf, membuat 

insan kreatif selalu berusaha menampilkan seni “penataan huruf” semaksimal 

mungkin. 

Selama ini pengertian tipografi sering dijelaskan sangat sederhana sebagai 

ilmu yang berurusan dengan “penata huruf cetak”. Perkembangan tipografi 

modern sudah sangat cepat berkembang dengan variasi yang luar biasa banyak. 

Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya memahami dari bentuk atau tulisan/huruf. 

Menurut Danton dalam Arif, dikatakan bahwa tipografi adalah disiplin seni 

yang mempelajari tentang pengetahuan mengenai. Huruf. Selain itu tipografi 

adalah bentuk dari visual komunikasi. Ada dua macam tipografi, yaitu tipografi 

dalam logo (letter marsk), dan tipografi yang menggunakan dalam media-media 

aplikasi logo (corporate typeface/corporat typography), karena memiliki fungsi 

yang berbeda, karakteristik pada huruf juga berbeda. 
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Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama, maka jenis 

fontnya pun harus unik. Biasanya jenis huruf ini dirancang khusus menggunakan 

jenis huruf yang sudah ada. Sedangkan pada corporate typeface lebih bertujuan 

untuk menjaga kesatuan desain perusahaan. Juga memiliki fungsi-fungsi tipografi 

pada umumnya, yaitu penyampaian informasi yang harus nyaman dibaca. 

Corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang beredar dipasar, 

tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang merancang sendiri hurufnya. 

Tujuannya, supaya sesuai dengan kepribadian entitasnya. 

2.8  Warna 

Warna merupakan salah satu bagian dari kehidupan. Hampir seluruh 

makhluk hidup maupun benda mati memiliki warna yang dapat kita lihat. Dengan 

warna kita mampu membedakan beberapa objek yang kita lihat, walaupun 

memiliki karakteristik yang sama. Seperti warna biru pada laut dan biru pada 

langit, keduanya sama-sama memiliki warna biru akan tetapi kita dapat 

membedakannya karena warna. Langit yang cerah memiliki warna dasar biru agak 

keputih-putihan sedangkan biru pada air laut cenderung lebih gelap. Begitulah 

gambaran bagaimana kita dapat belajar dari warna yang memiliki berbagai variasi. 

Menurut Holtzschue (2006:3), desainer bergantung pada warna. 

Kepentingan desainer terletak pada efeknya, bukan pada ide, kalimat, atau 

sebabnya. Dengan memahami apa yang dilihat, bagaimana dan mengapa hal 

tersebut bisa terlihat oleh suatu warna yang bekerja adalah sebuah pengetahuan 

dasar mengenai seni mewarnai. Setiap hari para desainer bekerja pada zona 

dengan warna yang sudah biasa mereka gunakan, campuran fakta, akal sehat, dan 

intuisi. Seorang yang ahli pada bidang warna akan selalu mengeksploitasi ketidak 
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stabilan dalam warna, dan menggunakan hal tersebut untuk memicu minat orang 

lain, serta menghidupkan hasil karya desainnya. 

Di dalam seni rupa, warna memiliki arti sebagai pantulan cahaya tertentu 

yang dipengaruhi oleh pigmen yang ada pada permukaan benda. Seperti 

contohnya pada pencampuran pigmen warna ungu dan cyan dengan perbandingan 

yang tepat dan disinari oleh cahaya putih sempurna sehingga menghasilkan 

sebuah sensasi menyerupai warna merah. 

2.9  Layout 

Menurut Rustan (2017: 0), layout dapat dijabarkan sebagai tata letak elemen 

– elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep / pesan yang dibawanya. Untuk mendapatkan hasil desain dengan layout 

yang baik, perlu diperhatikan prinsip – prinsip dasar layout (Rustan, 2017: 27) 

yaitu sequence atau urutan, membuat priorotas dan mengurutkan dari yang harus 

dibaca pertama hingga yang harus dibaca belakangan, sehingga pembaca secara 

otomatis mengurutkan pandangannya, emphasis atau penekanan yaitu membuat 

penekanan terhadap informasi yang pertama – tama harus dilihat pembaca 

sehingga menjadu pusat perhatian pembaca, balance atau keseimbangan, yaitu 

berat yang merata pada suatu bidang layout dan unity atau kesatuan, yaitu fisik 

dan non – fisik dari pesan / komunikasi yang dibawa dalam konsep desain. 

Pada umumnya elemen layout terbanyak yang digunakan pada buku adalah 

bodytext (Rustan, 2017: 27). Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dalam 

memilih dan menata sebuah font. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cover, 

kenyamanan membaca, pembedaan yang jelas antara bagian/bab, dan lain-lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode penelitian 

yang digunakan dalam Perancangan Buku Interaktif tentang gangguan mata 

sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 Tahun. 

3.1 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode 

penelitian kualitatif untuk mencari informasi dan menganalisa gejala serta 

fenomena yang terjadi pada anak -anak mengenai gangguan mata. Metode 

kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman secara 

mendalam terhadap sesuatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian umum.  

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

naturalistic, karena penelitian dilakukan dalam keadaan alamiah (natural 

setting). Objek yang diteliti adalah objek yang berkembang tanpa manipulasi 

apapun dari peneliti, kehadiran peneliti juga tidak mengganggu atau 

mempengaruhi dinamika yang berjalan pada objek tersebut. Metode kulitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. 

(Sugiyono, 2011: 13) 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis digunakan agar validitas dan 

reabilitas penlitian dapat terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa 
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individu, kelompok, organisasi, benda, tempat, peristiwa, dan waktu tertentu 

sesuai dengan fokus permasalahannya. 

Pada penelitian ini unit analisis yang dipilih oleh peneliti adalah 

gangguan mata di Surabaya. Terutama masalah ketidaktahuan serta 

kurangnya kepedulian untuk menjaga kesehatan mata. Dengan dibatasi pada 

subjek yang akan dikaji, diharapkan penelitian tidak akan melebar pada 

persoalan-persoalan yang jauh dari subjek-subjek tersebut. 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilaksanakan. Penelitian akan dilakukan di di RSUD 

Dr. Soetomo, RS Mitra Keluarga, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

untuk memperoleh informasi seputar Gangguan Mata. Penelitian ini juga 

dilakukan di beberapa sekolah yaitu Sekolah Dasar Laboratorium UNESA 

Surabaya dan Intan Permata Hati School yang berada di Jalan Raya Kedung 

Baruk Surabaya. 

3.2.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek 

penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah anak usia 5 – 12 

tahun di Surabaya dengan mata sehat (Sugiyono, 2013: 38) 

3.2.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dituju seorang peneliti untuk 

diteliti dan kemudian mendapatkan data yang dibutuhkan (Arikunto, 2006: 
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145). Dari ketentuan diatas, maka subjek yang dianggap memenuhi 

karakteristik diatas adalah sebagai berikut :  

1. Dokter Spesialis Mata Anak Surabaya 

dr. Teguh Filbert selaku dokter spesialis mata anak yang sudah 

berpengalaman dalam mengatasi masalah kesehatan pada mata anak di 

Surabaya, memiliki pengalaman dan informasi yang kuat mengnai 

karakteristik anak yang terkena gangguan mata serta mengetahui 

bagaimana cara untuk mengatasinya. 

2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Bapak Saifudin selaku Bagian PTM Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya sebagai narasumber mengenai data penderita Gangguan Mata 

anak di Surabaya. 

3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya 

SMF Mata Dr. Soetomo sebagai narasumber tingkat informasi 

tertinggi mengenai gangguan mata yang terjadi pada anak. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun data 

diperoleh dengan teknik berikut : 

3.3.1 Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  

langsung mapun tidak langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan 

langsung dilaksanakan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mengetahui 

lingkungan di SMF Mata Dr. Soetomo serta bagaimana gambaran anak yang 

terkena gangguan mata. 
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. 

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi  

atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Sugiyono, 2011: 139). Metode 

wawancara digunakan penulis untuk mencari informasi mengenai Gangguan 

Mata secara terperinci. Wawancara akan dilakukan dengan menghubungi dr. 

Teguh Filbert selaku dokter spesialis mata RS Mitra Keluarga, SMF Mata RS 

Dr. Soetomo, Bapak Saifudin selaku Bagian PTM Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. 

3.3.3 Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui 

cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab sebagai acuan dalam perancangan ini. Teknik pengumpulan data 

angket ini akan efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di 

ukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 

2011:199-203). 

3.3.4 Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang  tersedia  berbentuk  surat-

surat,  catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto (Sugiyono, 2008: 63). 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, foto, 

maupun gambar seputar gangguan mata. Hasil dokumentasi ini akan dibuat 

referensi dalam pembuatan objek ilustrasi. Hasil foto dokumentasi dilakukan 
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di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Mitra Keluarga dan Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya. 

3.3.5 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data  yang  diperoleh  

dari referensi, buku, literature atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari 

berbagai sumber. Peneliti menggunakan buku yang berjudul Buku Ajar Ilmu 

Kesehatan Mata oleh Sjamsu Budiono, dkk tahun 2013 sebagai sumber data 

mengenai Gangguan Mata. 

3.3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian 

seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai data dan materi yang telah 

didapat (Sugiyono, 2008: 163). Setelah data-data yang dibutuhkan  telah  

terkumpul,  dilakukan  pengolahan  atau  analisis  data yang mencakup 

reduksi  data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data mengacu pada bentuk analisis pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah.  Tahap-

tahap  dalam  reduksi data  diantaranya;  membuat  rangkuman,  membuat  

tema,  membuat   pemisah-  pemisah, pemberian kode, menulis memo-

memo dan pengembangan.  

2. Model Data/Penyajian Data 

Bentuk penyajian  data  kualitatif  meliputi  teks  naratif  yang  

berbentuk  catatan di  lapangan.  Penyajian data tersebut mencakup berbagai  
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jaringan  kerja,  grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun 

sebagai kumpulan dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta agar penyajian data dari hasil 

reduksi data lebih tertata dan semakin mudah dipahami. Pada langkah 

penyajian data peneliti  berusaha untuk menyusun data yang akurat, agar 

nantinya menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu. 

3.  Verifikasi Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang  

sudah  diperoleh  masih  bersifat sementara dan  kesimpulan  tersebut  akan   

berubah  jika ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap  

pengumpulan  data  berikutnya. Proses untuk memperoleh bukti-bukti inilah 

yang dimaksud dengan verifikasi data. Setelah melalui proses di atas akan 

didapatkan berbagai keyword yang dibutuhkan oleh peneliti, yang 

selanjutnya akan dikembangkan lagi untuk menjadi sebuah konsep pada 

perancangan penelitian. Sehingga kesimpulan yang didapat dari beberapa 

sumber mengenai penelitian tersebut digunakan dalam perancangan buku 

interaktif tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 

– 12 tahun. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini peneliti memfokuskan kepada semua hasil penelitian, 

metode yang digunakan dalam perancangan karya, serta teknik pengolahannya 

dalam Perancangan Buku Interaktif Tentang Gangguan Mata Sebagai Sarana 

Edukasi Kepada Anak Usia 5-12 Tahun. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

 

Analisis merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

terjemahan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai data dan materi yang telah didapat. 

Pembahasan pada bab ini difokuskan dengan hasil pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam Perancangan Buku Interaktif Tentang Gangguan Mata Sebagai 

Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5-12 Tahun. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 

1. Gangguan Mata pada Anak 

    Untuk mendapatkan informasi tentang gangguan mata pada anak 

ini adalah salah satunya dengan melakukan observasi lapangan. Observasi 

dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dimana peneliti mengunjungi 

SMF Mata. Ditempat ini terdapat beberapa penderita Gangguan Mata yang 

sedang melakukan pengobatan. Dalam observasi ini ditemukan bagaimana 

gambaran anak yang terkena gangguan mata. Anak-anak yang mengalami 

gangguan mata ini bermacam-macam mulai dari 7 tahun, 10 tahun dan 

sebagainya. 
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4.1.2 Hasil Wawancara 

 

 Dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data utama yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung 

dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan alat re-checking atau 

pembuktian terhadap  informasi  atau  keterangan yang diperoleh sebelumnya 

(Sugiyono, 2011: 139). 

     Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan beberapa 

narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu gangguan mata 

pada anak beserta pencegahannya. Berikut beberapa nama yang menjadi 

narasumber pada penelitian ini dr. Teguh Filbert selaku selaku dokter spesialis 

mata RS Mitra Keluarga Surabaya, Bapak Saifudin selaku Bagian PTM Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. 

1. Dokter Spesialis Mata RS Mitra Keluarga Surabaya 

Wawancara mendalam kepada dr. Teguh Filbert selaku dokter spesialis 

mata RS Mitra Keluarga Surabaya. dr. Teguh merawat penderit Gangguan Mata 

di RS Mitra Keluarga Surabay. Menurut beliau, gangguan mata pada anak 

terdapat 3 macam yaitu Rabun Jauh (Miopi), Rabun Dekat (Hipermetropi), dan 

Silinder (Astigmatisme). Ketiga jenis gangguan mata ini memiliki perbedaan yaitu 

dari segi penyebab maupun pengobatannya. Secara teori, Rabun dekat atau 

Hipermetropi disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih, jadi mata tidak 

dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Penglihatan orang yang 

mengalami rabun dekat bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa 

cembung atau plus. Kebalikan dengan rabun dekat, rabun jauh atau miopi adalah 
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keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. 

Penyebabnya adalah kelainan pada lensa mata dimana bayangan benda terbentuk 

di depan retina. Penglihatan orang yang menderita rabun jauh dapat dibantu 

dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Astigmatisme atau 

mata silinder adalah kondisi penglihatan mata menjadi kabur. Astigmatisma 

terjadi karena ada penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. 

Penglihatan penderita astigmatisma dapat ditolong dengan kacamata berlensa 

silinder. 

  Menurut dr. Teguh Filbert setiap anak terlahir dengan kondisi mata plus 

dan akan mulai aktif mengalami perkembangan pada usia 4 tahun. Pada usia yang 

masih muda, anak – anak sedang dalam masa aktifnya untuk bermain, belajar dan 

bersosialisasi. Sangat disayangkan jika pada usia dini mereka telah mendapat 

kelainan pada mata, maka akan mengganggu aktivitas sehari – harinya. Selain 

karena  penyakit bawaan atau genetik, kebanyakan anak – anak sudah terkena 

gangguan mata. 

Masalah gangguan mata merupakan kelainan refraksi. Pembiasan atau 

refraksi adalah pembelokan cahaya saat melewati satu benda ke benda lainnya. 

Kita dapat melihat jika cahaya dibelokkan (dibiaskan) saat melewati kornea dan 

lensa. Kemudian, cahaya difokuskan ke retina. Retina mengubah cahaya 

menjadi pesan-pesan yang dikirimkan melalui saraf optik ke otak. Otak 

menafsirkan pesan-pesan ini menjadi gambar-gambar yang kita lihat. 
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Gambar 4.1 Setelah wawancara dengan dr. Teguh Filbert 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifudin selaku Bagian PTM 

Dinas Kesehatan Surabaya. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 

2019 di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diperoleh data yang menjelaskan bahwa 

penderita gangguan mata pada anak dari tahun 2017 mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Menurut beliau, gangguan mata yang paling banyak terjadi pada 

anak terdapat 3 macam yaitu Rabun Jauh (Miopi), Rabun Dekat (Hipermetropi), 

dan Silinder (Astigmatisme). Ketiga jenis gangguan mata ini memiliki perbedaan 

yaitu dari segi penyebab maupun pengobatannya. Gangguan mata sendiri 

merupakan kelainan refraksi. Kelainan refraksi adalah masalah visual umum 

yang menyebabkan penglihatan kabur. Yang terjadi pada anak – anak yaitu 

miopi (rabun jauh), hipermetropi (rabun dekat), dan astigmatisme (silinder). 
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Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Saifudin Dinkes Kota Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

4.1.3 Angket 

Setelah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara. Penelitian 

ini juga didukung dengan menyebar angket. Angket disebarkan kepada anak 

beberapa sekolah di Surabaya. Untuk jumlah angket disebarkan sebanyak 60 buah 

dengan rincian: 

1. Angket disebarkan kepada anak beberapa sekolah di Surabaya yaitu Sekolah 

Dasar Laboratorium UNESA Surabaya dan Intan Permata Hati School yang 

yang sesuai dengan kriteria usia 5 – 12 tahun.  

Melalui metode angket data yang hendak dicari peneliti adalah 

1. Minat belajar anak. 

2. Minat belajar gangguan mata. 

3. Minat anak untuk merawat mata. 

4. Minat anak terhadap buku interaktif. 

5. Tipe gambar atau gaya ilustrasi yang disukai oleh anak  

Angket berisi: 

1.  20 butir pertanyaan jawab singkat. 

2. Dua pertanyaan berupa memilih gambar.Yaitu jenis buku interaktif dan 

gambar yang disukai 
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       (A)         (B)       (C) 

 

Gambar 4.3 Pilihan tipe gaya ilustrasi 

(Sumber : pngtree.com) 

 Dari 60 sampel yang telah diuji diperoleh data bahwa minat belajar anak-

anak dari beberapa sekolah di Surabaya cukup tinggi. Anak usia 5 -12 tahun dari 

beberapa sekolah di Surabaya cukup antusias untuk mempelajari tentang 

gangguan, karena memang perlu adanya media yang dapat menambah wawasan 

dalam merawat mata khususnya unuk anak. Ditemukan 35% responden 15 

diantaranya laki – laki dan 5 perempuan yang mengalami gangguan mata serta 

anak – anak terkadang masih tidak menyadari aktivitas yang dilakukannya 

merupakan kebiasaan yang buruk bagi mata. Untuk buku yang disukai adalah 

buku yang memiliki gambar serta banyak warna. Buku yang lebih disukai oleh 

anak usia usia 5 – 12 tahun adalah buku interaktif Lift the flap yang menarik dan 

simple namun tetap mengandung informasi mengenai ilmu pengetahuan. Serta 

gaya ilustrasi yang disukai adalah gaya ilustrasi cartoon tipe B. 

 

 

 

 

Grafik 4.1 Gaya Ilustrasi yang dipilih anak beberapa sekolah di Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 

31%

63%

6%

Gaya ilustrasi yang disukai anak usia 5 -
12 tahun dari beberapa sekolah di 

Surabaya

Tipe A

Tipe B

Tipe C
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4.1.4 Dokumentasi 

Setelah melakukan penelitian berupa observasi, wawancara, dan angket, 

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian dokumentasi. Teknik dokumentasi 

pada penelitian ini bertujuan untuk sebagai bahan referensi dalam pembuatan 

ilustrasi selain itu sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian secara 

langsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Alat Autorefraktometer 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

Pada gambar 4.4 terdapat foto alat yang bernama Autorefraktometer. 

Autorefraktometer alat elektronik yang mengolah data hail pemeriksaan secara 

digital dengan menggunakan komputer. Alat ini memiliki dua fungsi pemeriksaan 

sesuai dengan namanya yaitu refrakto dan keratometer. Refractometer merupakan 

salah satu metode pengukuran kelainan refraksi (kelainan mata yang memerlukan 

bantuan penggunaan kacamata) secara obyektif, dengan kata lain tidak 

mengandalkan pasien secara penuh dalam proses perhitungannya. Informasi yang 

diperoleh dari pemeriksaan menggunakan refractometer berupa kekuatan lensa 

koreksi kelainan refraksi pasien. Kekuatan lensa ini bisa berupa lensa minus, lensa 

plus, maupun lensa silinder beserta keterangan axis lensanya. 
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Gambar 4.5 Data Program Gangguan Mata pada anak Dinkes Kota 

Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

Pada gambar 4.5 merupakan data Laporan Program Gangguan mata 

atau kelainan refraksi di Surabaya selama dari selama 3 tahun terakhir (2017 –  

2019). Pada data tersebut terjadi peningkatan setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Buku Pegangan Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dinkes 

Kota Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

Pada gambar 4.6 merupakan buku pegangan penanggulangan gangguan 

penglihatan yang memberikan informasi tentang cara – cara menanggulangi 
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gangguan penglihatan. Buku pegangan ini disebarkan untuk puskesmas – 

puskesmas yang ada di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Proses Pengisian Angket beberapa sekolah di Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 

Pada gambar 4.7 merupakan saat proses pengisian angket yang 

dilakukan di beberapa sekolah di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Surat ijin dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 
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Pada gambar 4.8 terdapat salah satu dokumentasi berupa surat ijin dari 

Rumah Sakit Dr. Soetomo untuk melakukan riset di SMF Mata Rumah Sakit 

Dr. Soetomo tersebut. Melalui surat ini, peneliti diperbolehkan untuk 

melakukan penelitian mengenai Gangguan mata anak. 

4.1.5 Studi Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini maka tidak hanya melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi untuk mencari informasi tetapi diperlukan juga studi 

pustaka. Studi pustaka yang digunakan untuk penelitian ini yakni buku yang 

berjudul Ilmu Kesehatan Mata, Oleh Sjamsu Budiono,dkk pada tahun 2013. Buku 

ini berisi seputar Gangguan mata ynag menyerang anak – anak dimulai dari 

pengenalan penyakit, gejala hingga pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Studi Pustaka 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2019) 

4.1.6 Hasil Analisa Data 

Setelah data dari proses observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan 

studi literatur didapatkan. Tahap selanjutnya yakni melakukan analisa data dan 

menentukan kesimpulan.  
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1. Reduksi Data 

a. Observasi 

Dari observasi yang dilakukan di di SMF Mata Rumah Sakit Dr. Soetomo, 

penderita gangguan pada mata anak di Surabaya cukup tinggi. Penderita 

gangguan mata anak adalah kalangan pelajar. Penderita gangguan mata pada anak 

mengeluhkan kurangnya media edukasi yang menarik minat baca mereka, karena 

kebanyakan buku pengetahuan gangguan mata yang ada dipasaran adalah buku – 

buku formal. 

b. Wawancara 

Dari wawancara dengan dr. Teguh Filbert selaku dokter spesialis mata RS 

Mitra Keluarga, SMF Mata RS Dr. Soetomo, Bapak Saifudin selaku Bagian PTM 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya, permasalahan utama angka gangguan mata pada 

anak yang meningkat setiap tahunnya. Permasalah kedua yaitu kurangnya media 

yang menarik bagi anak – anak terkait gangguan mata. Informasi umum seputar 

gangguan mata. Gangguan mata yang terjadi pada anak – anak yaitu miopi 

(rabun jauh), hipermetropi (rabun dekat), dan astigmatisme (silinder). Media – 

media edukasi yang telah ada terkait gangguan mata. Alat – alat pengobatan 

gangguan mata. 

c. Angket 

Dari angket yang disebar di beberapa sekolah di Surabaya yaitu Sekolah 

Dasar Laboratorium UNESA Surabaya dan Intan Permata Hati School, anak usia 

5 -12 tahun memiliki minat yang sangat tinggi untuk belajar terutama terkait 

kesehatan mata. Anak usia 5 – 12 tahun masih belum terlalu peduli dalam 

merawat mata dan melakukan kebiasaan buruk yang dapat merusak mata. Anak 
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usia 5 – 12 tahun juga menyukai media pembelajaran yang unik dan menarik 

yaitu buku interaktif Lift the flap. Buku yang mereka sukai adalah buku interaktif 

yang unik memiliki banyak gambar, warna, serta mengandung gambar ilustrasi 

cartoon. 

d. Dokumentasi 

Dari hasil dokumentasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Mitra Keluarga 

dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya berupa alat – alat pengobatan gangguan 

mata. Data penderita gangguan mata anak di Surabaya selama 3 tahun terakhir 

(2017 – 2019) mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

e. Studi literatur 

Buku Ilmu Kesehatan Mata sebagai informasi terkait gangguan mata 

pada anak mengenai pengenalan penyakit mata serta gejala. 

2. Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapatkan dari observasi, wawancara, 

angket, dokumentsi, serta studi pustaka, maka diperoleh : 

a. Permasalahan utama angka penderita gangguan pada mata anak di 

Surabaya cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. 

b. Gangguan mata yang sering terjadi pada anak usia 5 – 12 tahun yaitu 

Rabun Jauh (Miopi), Rabun Dekat (Hipermetropi), dan Silinder 

(Astigmatisme). 

c. Dibutuhkan media yang dapat digunakan sebagai sebuah media 

pembelajaran yang informatif tentang gangguan anak kepada anak usia 5 – 

12 tahun. 
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d. Media yang digunakan harus menarik, memiliki banyak gambar dan warna 

agar menarik serta informasi tetap tersampikan dengan jelas dan mudah 

bagi anak – anak. 

3. Kesimpulan 

Maka didapatkan kesimpulan, upaya pemecahan masalah tidak adanya media 

terkait gangguan mata pada anak. Dilakukan dengan merancang sebuah media 

berupa buku interaktif tentang gangguan mata Rabun Jauh (Miopi), Rabun Dekat 

(Hipermetropi), dan Silinder (Astigmatisme) kepada anak usia 5 – 12 tahun 

sebagai sarana edukasi agar menumbuhkan rasa ingin tahu dan meningkatkan 

minat untuk membaca buku yang memuat informasi khususnya tentang gangguan 

mata anak. Perancangan media pembelajaran yang unik dan menarik bagi anak – 

anak usia 5 – 12 tahun yaitu buku interaktif Lift the flap yang unik memiliki 

banyak gambar, warna, serta mengandung gambar ilustrasi digital vector dengn 

gaya cartoon. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, 

data-data yang diperoleh dari proses dokumentasi, wawancara, angket, 

dokumentasi, studi literatur, yang nanti akan digunakan pada proses penemuan 

keyword.  

 

4.2 Konsep atau Keyword 

Berdasarkan hasil olahan analisis peneliti, baik itu observasi, wawancara, 

dokumentasi tentang Gangguan Mata pada anak maka akan diolah dalam analisa 

STP, SWOT dan USP agar menemukan konsep atau keyword pada penelitian ini. 

 

4.2.1 Segmentasi Targetting Positioning (STP) 

1. Segmentasi 
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Pada perancangan buku interaktif tentang gangguan mata dengan teknik 

digital vektor sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun ini konsumen 

yang akan dituju adalah sebagai berikut : 

a. Segmentasi Demografis (Target Audience) 

Usia    : 5 – 12 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan Perempuan 

Pekerjaan  : Pelajar 

Pendidikan   : Taman kanak – kanak hingga Sekolah Dasar 

Kelas sosial  : Menengah 

 

Segmentasi Demografis (Target Market) 

Usia    : 25 – 45 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan Perempuan 

Status Keluarga  : Menikah 

Pekerjaan  : Semua Pekerjaan 

Pendapatan   : Rp 2.500.000,00 – Rp 6.000.000,00 

Kelas sosial  : Menengah hingga menengah ke atas 

b. Segmentasi Geografis 

Wilayah   : Surabaya, Jawa Timur 

Ukuran kota   : Kota Besar 

Iklim    : Tropis 

c. Psikografis 

Secara psikografis, target utama adalah anak – anak yang memiliki rasa 

keingintahuan tinggi. Sedangkan untuk orang tua, orang tua yang memiliki 
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karakter mendukung anaknya untuk berkembang dengan perilaku konsumtif pada 

buku bacaan edukatif anak. 

2. Targetting 

Dalam perancangan buku interaktif tentang gangguan mata dengan teknik 

digital vektor sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun agar buku ini 

dapat sampai pada target audience dan target market yang tepat maka 

ditentukanlah target dalam perancangan buku ini. Berikut adalah target dalam 

perancangan buku ini : 

Target Audience  : Anak – anak usia 5 – 12 tahun dengan jenis kelamin laki – 

laki maupun perempuan. Karakter anak yang menjadi target 

adalah anak yang memiliki rasa keingintahuan tinggi. 

Target Market  : Orang tua yang berusia 25 – 45 tahun. Karakter orang tua 

yang menjadi target adalah orang tua yang memiliki 

karakter konsumtif pada buku bacaan edukatif anak untuk 

mendukung tumbuh kembang sang anak. 

3. Positioning 

Pada bagian ini merupakan proses dalam menempatkan sebuah produk 

terhadap target pasar atau konsumen dan memposisikan produk ini disudut 

pandang konsumen agar memiliki pembeda dengan produk lainnya. Perancangan 

buku interaktif ini adalah sebagai media sarana edukasi untuk anak usia 5 – 12 

tahun mengenai pengenalan gangguan mata, tindakan pengobatan dan pencegahan 

yang tepat dan benar. Buku interkatif ini juga memiliki alur cerita mengenai 

kehidupan anak penderita gangguan mata sehingga anak – anak atau orang tua 

dapat mempelajari bagaimana gangguan mata tersebut dan mendorong anak – 
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anak untuk melakuakan pola hidup sehat serta sebagai pengingat bagi orang tua 

agar tetap waspada menjaga kesehatan mata anak dan mengubah pola hidup sang 

anak menjadi lebih sehat. 

Buku interaktif ini menggunakan teknik flip the flap. Buku ini dirancang 

sebagai buku interaktif yang membahas seputar gangguan mata pada anak 

sehingga dapat menimbulkan rasa keingintahuan anak, didukung dengan dengan 

ilustrasi yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak – anak. 

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Dalam sebuah perencanaan, produk yang dihasilkan seharusnya memiliki 

suatu keunikan sebagai pembeda dari produk – produk sejenis lainnya. Dalam hal 

ini perencanaan yang dimaksud yaitu perancangan buku dalam bentuk buku 

interktif sebagai sarana edukasi. Untuk menarik minat pembaca terutama anak – 

anak usia 5 – 12 tahun, buku ini menggunakan ilustrasi dengan teknik digital 

vektor. Pemilihan konten dengan media visual karena berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa pada anak usia 5 – 12 tahun media pembelajaran efektif bagi 

mereka adalah yang berkaitan dengan visual karena dengan media tersebut 

mereka mudah menyerap apa yang disajikan dalam buku tersebut. Keunikan dari 

buku ini adalah buku ini dikonsep menjadi buku berinterktif mengenai gangguan 

mata dan teknik interktif menggunakan teknik flip the flap. Buku ini dirancang 

dengan tujuan sebagai media sarana edukasi untuk anak – anak terhadap 

gangguan mata, selain itu buku ini juga secara tidak langsung sebagai pengingat 

bagi orang tua untuk tetap waspada menjaga kesehatan mata sang anak dengan 

pola hidup yang lebih sehat. 
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4.2.3 Analisis SWOT 

Analisi SWOT adalah cara menemukan keunggulan suatu produk melalui 

analisis dari situasi internal dan eksternal berdasarkan kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Faktor 

kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal dala, objek yang akan dikaji, 

sedangkan ancaman dan peluang yaitu kondisi eksternal, selanjutnya dapat 

disimpulkan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah, 

perbaikan, pengembangan dan optimalisasi. Penyusunan kesimpulan ini dimuat 

dalam Matriks Pakal: 

a. Strategi peluang dan kekuatan (S-O): mengembangkan peluang menjadi 

kekuatan. 

b. Strategi peluang dan kelemahan (W-O): Mengembangkan peluang untuk 

mengatasi kelemahan. 

c. Strategi ancaman dan kekuatan (S-T): Mengenali dan mengantisispasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi ancaman dan kelemahan (S-T): Mengenali dan mengantisispasi 

ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 

 

a. Tabel Analisis  SWOT 

Tabel ini disusun berdasarkan hasil analisis data yaitu hasil wawancara, 

hasil observasi, hasil dokumentasi dan literatur mengenai perancangan buku 

interaktif sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 SWOT Perancangan Buku Interaktif tentang Gangguan Mata 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 

Dari analisis SWOT yang dijabarkan diatas, ditemukan strategi utama 

yaitu Perancangan Buku Interaktif tentang Gangguan Mata kepada anak dibuat 

sebagai media pembelajaran bagi anak usia 5 – 12 tahun mampu secara tidak 
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langsung dapat menjadi pengingat bagi orang tua agar menjaga anaknya dari 

gangguan mata dan sebagai media edukasi untuk anak-anak. Diharapkan 

perancangan buku ilustrasi ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan 

dapat membantu mengedukasi terutama anak usia 5 – 12 tahun tentang Gangguan 

Mata. 

b. Keyword 

Bagan keyword ini disusun berdasarkan hasil SWOT, STP dan USP yang 

ditemukan melalui hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan sumber literatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Hasil Keyword 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 
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4.2.4 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan keyword yang dianalisa melalui 

gabungan antara STP, USP dan SWOT telah disimpulkan konsep perancangan 

karya yang akan digunakan dalam perancangan buku interaktif tentang gangguan 

mata sebagai sarana edukasi ini adalah “Encourage”. Dalam hal ini keyword  

Encourage adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang mengarah ke 

peningkatan atau perbaikan. Jadi maksud dari keyword Encourage dalam 

perancangan buku katalog berbasis ilustrasi ini adalah, perancangan sebuah media 

yang bersifat sebuah konsep dengan tujuan untuk mendorong seseorang dalam 

mempelajari sesuatu yang baru yaitu untuk mempelajarai ilmu tentang gangguan 

mata agar menjadi sebuah daya tarik bagi anak usia 5 – 12. 

4.3 Konsep Perancangan Karya 

4.3.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan 

berdasarakan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian digunakan 

secara konsisten pada hasil implementasi karya. 

4.3.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan buku interaktif berjudul “Rawat Matamu” yaitu 

sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun tentang gangguan mata. 

Keyword yang didapatkan merupakan penggabungan dari hasil analisis, observasi, 

wawancara, dokumentasi, analisis SWOT, STP dan USP serta jurnal yang ada dan 

telah melalui proses reduksi.  

4.3.3 Strategi  Kreatif 

Dengan penggunaan bahasa verbal yang mudah dipahami makna dan 

informasinya, buku ini dikemas dengan tujuan untuk sarana edukatif tentang 
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gangguan mata serta melalui buku interaktif ini dapat membangkitkan semangat 

untuk mempelajari ilmu kesehatan seperti gangguan mata ini agar menjadi 

pembeda dari buku buku edukasi yang sudah ada, serta agar menjadi sebuah daya 

tarik tersendiri dari buku interaktifyang telah dirancang, terutama daya tarik untuk 

anak usia 5 – 12 tahun. 

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis media   : buku interaktif  

Dimensi media  : 20cm x 20cm  

Jumlah halaman  : 50 halaman  

Tebal isi  : 100gram  

Tebal cover  : 300gram 

Tipe Finishing   : Hardcover  

Tipe kertas   : Fancy Paper  

Tipe layout          : Circus layout 

2. Jenis layout 

 Layout yang digunakan dalam perancangan ini adalah jenis Circus layout, 

yaitu layout yang tidak mengacu pada ketentuan baku karena komposisi ilustrasi 

dan teks susunannya tidak beraturan tetapi tetap terlihat seimbang. Biasanya 

circus layout ini menampilkan banyak gambar dalam satu halaman. Alasan 

pemilihan layout jenis ini dikarenakan buku interaktif flip the flap ini terdapat 

lubang pada bagian jendela yang bisa dibuka tutup maka dari itu layout tidak 

seimbang.   
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Gambar 4.10 Circus Layout 
(Sumber : google.com) 

3. Judul 

Judul yang digunakan untuk buku interaktif tentang gangguan mata ini adalah 

“Rawat Matamu”. Pemilihan judul ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari 

konsep dan tujuan dari perancangan buku interatif tentang gangguan mata 

tersebut. Dengan penggunaan judul tersebut anak – anak dengan mudah mengerti 

bahwa buku berusaha mengajak untuk merawat mata. Serta mencuri rasa 

keingintahuan anak – anak untuk mengerti bagaimana cerita dari ketiga karakter 

dalam buku ini. 

4. Sub judul 

Sub Judul yang dipilih adalah “Pengenalan gangguan mata pada anak”. Sub 

headline ini dipilih untuk mempresentasikan isi buku sekaligus menjelaskan 

headline yang telah ditentukan sebelumnya. Buku katalog ini akan memuat 

informasi tentang gangguan mata pada anak yang dikemas melalui buku ilustrasi 

interaktif. 

5. Teknik Visualisasi 

Teknik visualisasi yang dipilih adalah dengan teknik ilustrasi digital vector, 

Sedangkan untuk gaya ilustrasi yang dipilih adalah gaya ilustrasi cartoon flat 
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design, sesuai dengan hasil angket pilihan anak-anak beberapa sekolah di 

Surabaya yang telah di sebarkan sebelumnya.  

6. Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang mudah dipahami serta 

komunikatif. Serta di paparkan nama-nama ilmiah dari istilah – istilah kesehatan, 

ditampilkan arti yang dimaksud tersebut jika ada, tujuannya agar lebih mudah 

untuk dikenal oleh masyarakat umum. 

7. Warna 

Dengan menggusung konsep Encourage yang memiliki arti sebagai sebuah 

konsep dengan tujuan untuk mendorong seseorang dalam mempelajari sesuatu 

yang baru yaitu untuk mempelajarai ilmu tentang gangguan mata. Maka dipilihlah 

skema warna Energetic dari buku Color  Harmony Workbook. Skema warna 

Energetic dari buku Color Harmony Workbook merupakan skema warna yang 

berhubungan dengan semangat (Energetic). Maka dalam perancangan buku 

interaktif ini memilih warna identitas dengan warna Energetic karena berkaitan 

dengan keyword Encourage adanya semangat yang dapat mendorong seseorang 

dalam mempelajari sesuatu sehingga tercermin dengan warna yang semangat. 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Skema warna terpilih 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 
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8. Tipografi 

Jenis huruf yang dipilih pada buku interaktif “Rawat Matamu” disesuaikan 

dengan konsep dan keyword Encourage. Ditemukan jenis huruf San Serif yang 

tidak terlalu simetris dan terlalu tebal disetiap sisinya. Jenis huruf untuk judul 

digunakanlah font dengan jenis Sans Serif “Bubblegum” serta “Screwround” 

untuk sub judul dan body text. Font dengan jenis Sans Serif lebih efektif untuk 

buku anak karena menggunakan teks pendek sehingga simpel dan mudah untuk 

dibaca. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Font Bubblegum untuk judul 

(Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Font Screwround untuk bodytext 
(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 

4.3.4 Strategi Media 

Media yang digunakan dalam perancangan ini dibagi menjadi dua macam 

yaitu media utama serta media pendukung. Berikut media yang digunakan: 

1. Buku interaktif Lift the flap berbasis ilustrasi 

Pemilihan media buku interaktif Lift the flap berbasis ilustrasi dipilih sebagai 

media utama perancangan sarana edukasi memiliki keunggulan informasi dan 
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penyajian visual berupa ilustrasi digital vector serta penerapan Lift the flap 

sesuai dengan konsep yang telah dirancang sesuai dengan target audience anak 

usia 5 – 12 tahun. Pertama belum adanya media serupa serta anak – anak  

cenderung menyukai ilustrasi dan sesuatu yang baru dan unik. 

2. X - Banner 

Media X - Banner merupakan media promosi pendukung yang digunakan 

untuk memberi informasi audiens tentang keberadaan buku interaktif tentang 

gangguan mata kepada anak usia 5 – 12 tahun. X-banner digunakan karena mudah 

untuk dilihat serta menarik perhatian audiens saat ada suatu acara pameran. 

3. Poster 

Poster berisikan informasi sedikit tentang buku interaktif tentang gangguan 

mata kepada anak usia 5 – 12 tahun dan keunggulan buku ini.  

4. Pembatas Buku 

Pembatas buku dipilih digunakan sebagai merchendise saat memiliki buku ini 

yang dapat digunakan sehari – hari untuk menandai halaman terakhir yang telah 

dibaca. Desain menggunakan 3 karakter pada buku ini beserta judul dan sub judul. 

5. Keychain 

Gantungan kunci / keychain juga digunakan sebagai salah satu merchandise. 

Gantungan kuci ini benda yang mudah dibawa kemana – mana pada barang 

pribadi. 

6. Sticker  

Sticker digunakan sebagai satu merchandise. diberikan secara gratis kepada 

anak-anak. Alasannya karena stiker menarik dan murah serta dapat ditempel 

dimana – mana. 
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4.3.5 Ukuran Buku Interaktif 

Dalam perancangan ini ukuran buku yang digunkan adalah ukuran 21cm x 21cm. 

Ukuran ini dipilih dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu :  

a. Dengan ukuran yang cenderung kecil maka akan menekan biaya percetakan 

buku interaktif ini. 

b. Dengan menggunakan ukuran tersebut buku interaktif ini akan mudah 

dibawa.  

4.3.6 Perancangan Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sketsa Layout Buku Interaktif 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 
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Layout yang digunakan dalam perancang ini adalah menggunakan Circus 

layout. Buku interaktif ini memiliki 50 halaman, dengan 48 halaman isi dan 2 

halaman sebagai cover. Berisi halaman judul, informasi buku, petunjuk 

penggunaan buku, daftar isi, tentang gngguan mata, 3 jenis gangguan mata anak 

yaitu rabun jauh (miopi), rabun dekat (hipermetropi), dan silinder (astigmatisme),  

cara pencegahan gangguan mata, serta halaman terakhir Biografi penulis. 

4.3.7 Sketsa media pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sketsa Media Pendukung 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 

Media pendukung yang digunakan adalah poster, x – banner, pembatas buku, 

keychain, dan sticker. X-banner dan poster digunakan untuk memberi informasi 

kepada masyarakat terkait keberadaan dan keunggulan buku interaktif ini. 

Sedangkan pembatas buku, keychain, dan sticker digunakan sebagai marchendise. 

Pada desain X-Banner dan poster terdapat visual ilustrasi ketiga karakter utama, 

judul dan sub judul, serta informasi singkat. Sedangangkan pembatas buku, 

keychain, dan sticker menggunakan ilustrasi ketiga karakter utama pada buku ini. 
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4.4 Implementasi Karya 

4.4.1 Media Utama 

 
 

Gambar 4.16 Digitalisasi Media Utama 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 
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Media utama yang digunakan adalah buku interaktif Flip the flap berbasis 

Ilustrasi. Implementasi karya, menggunakan teknik visualisasi digital vektor 

cartoon, layout menggunakan Circus layout serta warna yang digunakan adalah 

skema warna Energetic sesuai dengan konsep Encourage yang sudah didapatkan 

sebelumnya. Untuk jumlah halaman adalah 50 halaman, dengan 48 halaman isi 

dan 2 halaman sebagai cover. Berisi halaman judul, informasi buku, petunjuk 

penggunaan buku, daftar isi, tentang gngguan mata, 3 jenis gangguan mata anak 

dan cara pencegahannya. Untuk halaman 1 sampai dengan halaman 6 berisi 

tentang penjelasan mengenai gangguan mata, halaman 7 sampai dengan 14 berisi 

cerita karakter Andre yang mengalami gangguan mata rabun jauh (miopi), 

halaman 5 sampai dengan 22 berisi cerita karakter Sofi yang mengalami gangguan 

mata rabun dekat (hipermetropi), serta halaman 23 sampai dengan 30 berisi cerita 

karakter Boy yang mengalami gangguan mata silinder (astigmatisme). Sedangkan 

untuk halaman 31 sampai dengan 40 berisi tentang pencegahan gangguan mata, 

serta halaman terakhir Biografi penulis. 

4.4.2 Media Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Digitalisasi Media Pendukung 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020) 
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Media pendukung yang digunakan adalah poster, x – banner, pembatas 

buku, keychain, dan sticker. X-banner dan poster digunakan untuk memberi 

informasi kepada masyarakat terkait keberadaan buku interaktif tentang gangguan 

mata ini. Sedangkan pembatas buku, keychain, dan sticker digunakan sebagai 

marchendise. X-banner berukuran 60cm x 160cm, poster berukuran A3 dengan 

cetak artpaper 260gram, Pembatas buku berukuran 15cm x 4.5xm dengan visual 

utam karakter dalam buku, keychain dengan bahan akrilik dan sticker berukuran 4 

cm dengan ilustrasi ketiga tokoh utama pada buku interaktif ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakuakan oleh 

peneliti pada objek penelitian tentang gangguan mata dengan hasil akhir berupa 

perancangan buku interaktif tentang gangguan mata sebagai sarana edukasi 

kepada anak usia 5 – 12 tahun. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu hasil dari penelitian ini berupa perancangan buku interaktif dengan judul 

“Rawat Matamu” sebagai sarana edukasi tentang gangguan mata kepada anak usia 

5 – 12 tahun menggunakan konsep keyword Encourage yang artinya adalah 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Didalam buku ini, terdapat cerita 

3 tokoh utama penderita miopi (rabun jauh), hipermetropi (rabun dekat), dan 

astigmatisme (silinder) dalam menceritakan tentang gangguan mata yang diderita. 

Konsep keyword Encourage berkaitan dengan kata semangat atau energetic 

karena adanya semangat yang dapat mendorong seseorang dalam mempelajari 

sesuatu sehingga tercermin dengan warna yang semangat maka dipilihlah warna 

Energetic yang menjadi dasar proses pewarnaan dalam merancang buku interaktif 

ini. Hasil penelitian ini juga diimplementasikan menjadi beberapa media yaitu 

buku interaktif dengan judul “Rawat Matamu”, x-banner, poster, pembatas buku, 

gantungan kunci, dan sticker. 

 

  



 

 

 

 

51 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai perancangan buku interaktif tentang 

gangguan mata sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun, saran untuk 

peneliti lanjutan yang diberikan demi perancangan media dalam perancangan 

selanjutnya yang lebih baik lagi, yakni penciptaan selanjutnya dapat dilakukan 

penciptaan media – media dan konsep interaktif lainnya yang efektif untuk target 

audience anak usia 5 – 12 tahun agar anak – anak dapat mempelajari dengan 

mudah. 
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