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ABSTRAK 

 

Kesehatan penerus bangsa Indonesia khususnya pada kelompok belajar jenjang usia 

5 tahun sampai 12 tahun, dan/atau pada jenjang Pendidikan TK hingga sekolah 

dasar di tentukan oleh kesehatan tubuh generasi baru itu sendiri, melalui penskalaan 

presentasi kesehatan tubuh dan/atau fisik generasi baru. Anak tergolong generasi 

baru bangsa yang kedepannya akan melangkah untuk membangun dan/atau 

berprestasi untuk kebaikan bangsa kedepan. Oleh karenanya para generasi baru ini 

utamanya kelompok anak sekolah sebaik – baiknya bisa hidup sehat dan fit sedari 

dalam perut ibu, orok, kanak – kanak, sampai masjuk ke jenjang Pendidikan. 

Setidak – tidaknya sejak jenjang usia kanak – kanak. Badan, tubuh sehat, fit, dan 

tegap merupakan sebaik – baiknya yang harus diperoleh oleh generasi baru dan/atau 

jenjang kanak – kanak. Akan tetapi hal di atas mendapati banyak halang rintangan, 

yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan/atau kelainan perkembangan 

fisik dan terjadinya kelainan chronic di masa mendatang, namun berbagai cara yang 

di lakukan mulai dari penyuluhan pada jenjang usia 5 – 12 Tahun masih kurang 

informatif. Oleh adanya  permasalahan ini, maka dibutuhkan sebuah sarana edukasi 

berupa buku interaktif dengan jenis buku Lift the Flap. Dengan dirancangnya  buku 

interaktif tantang kelainan tulang punggung dengan jenis buku gaya Lift the Flap 

ini, akan membantu proses edukasi jenjang usia kanak – kanak 5 -  12 Tahun. Selain 

merancang Buku Interaktif Gangguan Tulang dengan jenis buku Lift the Flap, 

peneliti juga merancang beberapa sarana penyokong  buku seperti poster, x banner, 

gantungan kunci, sticker serta penyekat halaman buku untuk mendukung media  

promosi buku interaktif kelainan Tulang Puggung. 

  

Kata kunci: Buku Interaktif, Kelainan Tulang Punggung, Lift the Flap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar belakang pada penyusunan penelitian yang berjudul “Perancangan 

Buku Interaktif Tentang Kelainan Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi 

Kepada Anak Usia 5 – 12 Tahun” akan di paparkan dan/atau akan dijabarkan oleh 

penulis pada bab ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan penerus bangsa Indonesia khususnya pada kelompok belajar 

jenjang usia 5 tahun sampai 12 tahun, dan/atau pada jenjang Pendidikan TK hingga 

sekolah dasar di tentukan oleh kesehatan tubuh generasi baru itu sendiri, melalui 

penskalaan presentasi kesehatan tubuh dan/atau fisik generasi baru. Anak 

tergolong generasi baru bangsa yang kedepannya akan melangkah untuk 

membangun dan/atau berprestasi untuk kebaikan bangsa kedepan. Oleh karenanya 

para generasi baru ini utamanya kelompok anak sekolah sebaik – baiknya bisa 

hidup sehat dan fit sedari dalam perut ibu, orok, kanak – kanak, sampai masuk ke 

jenjang Pendidikan. Setidak – tidaknya sejak jenjang usia kanak – kanak. Badan, 

tubuh sehat, fit, dan tegap merupakan sebaik – baiknya yang harus diperoleh oleh 

generasi baru dan/atau jenjang kanak – kanak. Akan tetapi hal di atas mendapati 

banyak halang rintangan, yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan/atau 

kelainan perkembangan fisik dan terjadinya kelainan chronic di masa mendatang. 

Sebagai contoh salah satu gangguan chronic yang dampaknya terjadi di masa 

depan adalah gangguan dan/atau kelainan pada struktur tulang punggung, dimana 

terdapat tiga jenis gangguan tulang punggung yaitu, Lordosis, Kifosis dan 

Skoliosis. Untuk itu, perlu melakukan edukasi sejak dini, agar tidak terjadi hal yang 

tidak di inginkan. 

Menurut Muktiono (2003 : xiii), akar ilmu pengetahuan, akar pembangun 

watak bangsa serta  sebagai sumber pembangun peradaban adalah buku. Selain itu, 

menurut Hizair (2013: 108),  media edukasi yang efektif, dan/atau mudah dalam 

penyampaian informasi ke pembacanya adalah buku. 
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Menurut Muktiono (2003: 64), buku yang menyajikan gambar dan/atau 

berupa ilustrasi yang mempunyai fariasi warna cerah masih menjadi media yang 

cocok bagi anak usia 4 hingga 12 tahun. Dengan adanya hal ini, maka kebanyakan 

buku bagi anak usia 4 hingga 12 tahun  tersebut adalah buku yang lebih condong 

ke arah mengenakan komponen yang lebih ilustratif.   

Didapati data 4,1% dari 2000 anak SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) di surabaya mengalami skoliosis, bahkan setelah menjalani 

pemeriksaan rontgen (foto polos posteroanterior) didapati garis lengkung skoliosis 

yang mencapai 10 derajat sebanyak 1,8%, dan yang lebih dari 10 derajat sebanyak 

2,1%. Pemberitahuan tersebut disuarakan oleh dr. Ketut Martiana Sp. Ort. (K) ahli 

Ortopedi dan Rematologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Ditulis oleh “Dina Ultarini 

dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta” dalam penelitiannya. 

Selain itu data yang tercatat pada website Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 

jenis penyakit musculoskletal dan/atau kelainan pada system yang terdiri dari otot, 

persendian dan tulang berada pada (7,93%) pada tahun 2019. Jika di Perkirakan, di 

hitung dari total penduduk kota Surabaya saja sekitar 3.095.026 Penduduk, maka 

penduduk Surabaya yang kemungkinan terindikasi penyakit gangguan dan/atau 

kelainan pada system musculoskletal sekitar 245.000 jiwa. 

menurut problema di atas, maka perancang tergiring untuk memberikan 

edukasi sedini mungkin pada anak, tepatnya pada jenjang 5 Tahun sampai 12 tahun, 

untuk mengetahui jenis dan/atau macan kelainan pada tulang punggung. 

Penyusunan di susun pada wahana interaktif berwujud buku, sarana menimba ilmu 

yang bisa digapai masyarakat umum, tanpa menyisihkan banyak dana, lebih dari 

itu tidak memerlukan alat lain dan bisa di jinjing kemanapun oleh siapapun yaitu 

wahana edukasi berwujud buku itu sendiri, wahana yang berwujud buku ini juga di 

bumbui dengan metode interaktif dengan versi buku Lift the flap supaya mampu 

memikat kanak – kanak agar terjun langsung dalam proses menimba ilmu dari buku 

ini. Dan kemudian anak jadi lebih dapat memahami materi yang hendak di 

sampaikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka berikut simpulan  

rumusan masalahnya:  

“Bagaimana Merancang Buku Interaktif Tentang Kelainan Tulang Punggung 

Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5 – 12 Tahun”. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka berikut  

batasan masalah penelitian ini :  

1. Memakai buku berjenis interaktif Lift the Flap.  

2. Buku interaktif kelainan tulang punggung menjadi focus utama pada penelitian 

ini.  

3. Buku ini berfokus pada, edukasi baik dan buruk posisi belajar, baik buruk 

posisi duduk dan/atau sebab akibatnya jika terus - menerus melakukan 

kebiasaan yang salah atau buruk. 

4. Objek yang diambil untuk isi buku interaktif berfokus pada 3 jenis kelainan 

tulang punggung (Lordosis, Kifosis,dan  Skoliosis). 

5. X-Banner, Poster, serta Pembatas Buku, Keychain, Stiker dirancang untuk  

membantu promosi buku “Interaktif Kelainan Tulang Punggung” itu sendiri. 

  

1.4 Tujuan 

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk  

merancang buku interaktif Lift the Flap gangguan tulang belakang sebagai sarana 

edukasi anak usia 5 – 12 Tahun.  

 

1.5 Manfaat  

Dari paparan tujuan yang tertulis di atas dan/atau telah dijelaskan, maka di 

inginkan penyusunan penelitian ini mempunyai kegunaan dan/atau manfaat dalam 

dunia Pendidikan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Adapun kegunaan 

dan/atau manfaat yaitu sebagai berikut :  

1. Memperkaya refrensi bagi peneliti dan/atau penulis di masa mendatang dengan 

pembahasan yang sama dengan Menyusun buku interaktif Lift The Flap adalah 
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manfaat dan/atau kegunaan penelitian ini secara teoritis. 

2. Menjadi rujukan yang positif bagi perancang dan/atau penyusun buku interaktif 

pemula dan/atau penyusun kedepannya supaya menghasilkan ciptaan karya – 

karya baru terlebih pada jenis buku interaktif Lift The Flap. Serta menolong 

untuk mengedukasi kanak – kanak jenjang usia 5 tahun hingga 12 tahun dalam 

permasalahan kelainan tulang punggung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pemaparan tentang dan/atau mengenai konsep beserta teori yang saling 

berkaitan dengan topik pembahasan dan/atau judul dari penelitian ini “Perancangan 

Buku Interaktif Tentang Kelainan Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi 

Kepada Anak Usia 5 – 12 Tahun” penulis memaparkannya pada bab ini. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen 

Petra pada tahun 2017, yang bernama Tirza Amelia Hartono Menyusun tugas akhir 

yang berjudul penyusunan buku Interaktif dalam Meningkatkan “Self-Esteem” 

Sebagai Upaya Pencegahan “Bullying” Pada Anak Usia 7-9 Tahun.  

Dalam perancangannya, Tirza menyusun buku Interaktif yang disusun sesuai 

dengan keperluan, serta mengacu pada teori dalam menyusun buku Interaktif. 

Unsur - unsur desain buku, layout, ilustrasi, tipografi, warna, dan desain karakter.  

Penelitian terdahulu juga dilakukan mahasiswa  Program Studi Desain 

Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Desain Bali lulusan  tahun 2020, bernama 

Randy Dewangga Idris merancang tugas akhir yang berjudul “Perancangan Buku 

Interaktif Tentang Pengenalan Kepribadian Berjudul “Saya Ini”. Dalam 

penyusunannya menyusun buku  Interaktif untuk edukasi dan pengayaan informasi 

bagi generasi muda sebagai sasaran utama untuk mampu mengenali dan memahami 

karakteristik kepribadian diri sendiri maupun orang lain dengan baik dan/atau 

benar. 

Ada pula penelitian terdahulu “Perancangan Buku Interaktif  Pembelajaran 

Pengenalan Karakter Pada Generasi Alfa”. penyusunan Buku Interaktif ini 

mengenakan jenis buku Pop Up dengan tujuan memacu pembaca untuk lebih 

memahami isi dari buku tersebut. Disusun oleh Mahasiswa S1 Desain Komunikasi 

Visual lulusan tahun 2018, bernama Marrisa Leviani Indrayana.  

Persamaan penelitian dari peneliti yang terdahulu dan penelitian yang  

berjudul “Perancangan Buku Interaktif Tentang Kelainan Tulang Punggung 

Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak” ialah mengaplikasikan output atau hasil  
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yang serupa yaitu berupa buku Interaktif, namun dengan objek yang berbeda. 

Dalam  perancangan yang berjudul “Perancangan Buku Interaktif Tentang Kelainan 

Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5 – 12 Tahun” ini 

mengacu pada kelainan dan/atau gangguan tulang belakang, sedangkan  peneliti 

terdahulu berfokus pada meningkatkan Self-Esteem, dan Pengenalan Karakter Pada 

Generasi Alfa. 

 

2.2 Buku 

Buku merupakan sumber informasi, pernyataan ini diperkokoh oleh 

pernyataan rustas mengenai fungsi sebuah buku yaitu untuk menjabarkan 

informasi, berupa ilmu, cerita, laporan, dan sebagainya. Wadah yang mampu 

menampung berbagai informasi adalah buku, bergantung jumlah halaman yang 

dimilikinya (Rustasn, 2010:122). Fiksi dan non-fiksi merupakan ragam buku. 

 

2.3 Buku Interaktif 

Buku interaktif yaitu lembar kertas yang berjilid dan/atau mampu 

menghasilkan aksi dan reaksi antar hubungan pembaca dan buku itu sendiri. 

Dimana itu semua di cetak pada lembar kertas yang berjilid dan menjadi sebuah 

buku. Dalam artian secara sederhana buku interaktif yaitu buku yang mampu 

mengajak pembaca untuk ikutserta secara aktif berinteraksi secara langsung dengan 

buku itu sendiri. 

 

2.4 Lift the Flap 

Buku dengan isi di setiap halamannya terdapat dominasi sebuah visual 

gambar dan/atau terdapat beberapa jendela yang mampu di buka dan di tutup 

kembali, untuk memperoleh pengetahuan dengan visual desain yang unik dan/atau 

menarik, untuk menghindari kepenatan dalam membaca sebuah buku. 

Perkembangan motoric anak juga dapat terasah dengan menggunakan buku ini 

karena anak mampu membuka dan menutup pada bagian jendela yang di sediakan 

buku Lift The Flap ini. (Fanny Wiliyanto dalam Jurnal Perancangan Buku Interaktif 

Pengenalan dan Pelestarian Sugar Glider di Indonesia Bagi Anak 7-12 Tahun, 

2013). Buku ini juga mampu di cetak secara masal, sampai sekarang buku Lift The 
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Flap banyak di jumpai pada berbagai toko buku. Lift the flap menjadi semakin 

menarik dengan adanya beberapa jendela yang mampu di buka dan di tutup, 

sehingga membuat pembaca mendapati beberapa kejutan dan/atau informasi. 

Membuat pembaca tidak terkungkung dengan buku yang hanya berisi tulisan. 

 

2.5 Psikografis Perkembangan Anak 

Ilmu yang mempelajari tingkah laku keadaan psikis serta fungsional 

kepribadian anak adalah psikologi anak dijabarkan oleh Prof. Dr. Singgih 

D.Gunarsa pada bukunya berjudul dasar dan teori perkembangan anak, Pada setiap 

usia anak memiliki perbedaan dalam perkembangannya. Informasi tersebut 

dijabarkan oleh Meggit (2013) pengembangan kognitif dimana anak berkembang 

di sisi kebisaan berpikir yang menjadi logis serta peningkatan komunikasi dan 

pembicaraan mereka terjadi pada usia 6 – 12 tahun. yang inti bagi jenjang 

berkomunikasi dan berpengaruh pada kognitif anak. 

Perbedaan anak-anak dengan orang dewasa dalam melihat dan menggambar 

sebuah visual sebuah gambar berhubungan dengan pertumbuhan, peningkatan dan 

pemantapan integrasi : indra, imajinasi susunan syaraf dan cara berfikir anak – anak 

(Tabrani, 2012 : 11), perkembangan Bahasa anak sebagai berukut : 

Tabel 2.1 Perkembangan Bahasa Rupa dan Gambar Anak 

No. Usia Perkembangan Gambar 

1. 2 – 3 Coreng moreng tanpa arti 

2. 3 – 4 Coreng moreng mulai ada arti 

3. 4 – 5 Mementingkan bagian tertentu objek 

4. 5 – 6 Skema sederhana, konsep atas – bawah 

5. 6 – 7 Perkembangan skema, seiring perkembangan integrasi indera. 

Perkembangan konsep ruang dan waktu. 

6. 7 – 8 Utamakan objek yang dipentingkan 

7. 8 – 9 Aneka waktu dan ruang 

8. 9 – 10 Mata mulai lebih berperan, semula lebih rinci 

9. 10 – 11 Gambar selain hasil imajinasi, mulai merupakan catatan peristiwa 

10. 11 - 12 Masa Krisis, saat terjadi “perang” antara indera mata yang baru jadi dengan 

indera – indera lainnya 
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2.6 Kelainan Tulang Punggung  

Tulang punggung terdiri dari 26 tulang yang dapat di sebut vertebrae yang 

berfungsi menjaga dan menyanggah sumsum tulang punggung dan saraf. Dan 

kelainan tulang punggung adalah situasi yang memengaruhi kelengkungan dan/atau 

posisi susunan tulang punggung. Sedang jabaran menurut (dr. John Butarbutar, 

Sp.OT,), Dokter spesialis ortopedi Siloam. Jenis-jenis  kelainan tulang punggung  

dibagi  menjadi beberapa kategori diantaranya : 

 

2.6.1 Lordosis 

Dengan gejala paling banyak di jumpai adalah munculnya nyeri otot. Nyeri 

otot terjadi ketika tulang punggung Anda melengkung secara tidak normal, 

sehingga menarik otot ke berbagai arah dan mengakibatkan otot menjadi tertarik 

dan/atau menegang. Terlebih ketika saat tulang punggung melengkung ke depan 

secara berlebihan. Dan biasanya lordosis mengenai punggung bawah dan leher.  

 

2.6.2 Kifosis  

Kifosis adalah kondisi dimana punggung sektor atas terlihat lebih menonjol 

ke belakang dengan visual orang yang terkena kifosis terlihat seperti membungkuk. 

Adapun kofisis pada generasi muda yaitu dengan faktor postur tubuh yang buruk 

saat melakukan kegiatan sederhana seperti bermain dan atau berkegiatan lainnya. 

Dengan gejala yang awam adalah seperti yang ada pada pemaparan di atas yaitu 

penderita terlihat lebih membungkuk. 

 

2.6.3 Skoliosis 

Skoliosis adalah kondisi dimana ketidak simetrisan antara bahu kanan dan 

bahu kiri, dimana salah satu bahu akan terlihat lebih tinggi ketimbang bahu 

sebelahnya, jika lengkung tulang punggung membentuk huruf C dan/atau S, 

terlebih sewaktu sudut lengkungan menyentuh lebih dari 10 derajat orang tersebut 

dapat di katakana mengidap skoliosis. Gejala, tulang punggung melengkung secara 

tidak wajar ke arah samping, bahu atau pinggul kiri dan kanan tidak sama tingginya 

kondisi ini umumnya muncul saat usia 9 tahun. nyeri punggung, tingkat Lelah yang 

tinggi pada tulang punggung setelah duduk atau berdiri lama dan skoliosis berat 
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dengan kelengkungan yang menyentuh lebih besar dari 60 derajat yang bisa 

menyebabkan gangguan pernafasan. 

 

2.7 Desain Komunikasi Visual  

Media gambara adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pengetahuan 

dan/atau sebuah informasi yang di rancang dengan komponen – komponen grafis 

sehingga mampu di pahami audience. Itulah yang di maksud desain komunikasi 

visual menurut Adi Kusrianto (2009). 

 

2.8 Ilustrasi 

Gambar yang mampu menyampaikan sebuah informasi dan/atau tujuan, 

dapat juga di sebut konsep visual Menurut Adi Kusrianto. Ilustasi adalah sebuah 

visual berbentuk gambaran yang dapat mencerminkan sebuah informasi tertentu, 

secara detail dan/atau spesifik hal tersebut dijabarkan oleh Africa Fanlo (2010) pada 

buku A Graphic Design Project From Start To Finish. Dalam buku “Illustating 

Children’s Book” karya Martin Salisbury dalam (Triwulandari, 2014 : 22) anak 

menyukai ilustasi yang mengandung selipan imajinasi di dalamnya yang dapat di 

cerminkan dengan adegan-adegan tertentu. Dan buku yang di gemari oleh kalangan 

kanak - kanak adalah buku yang menyajikan sebuah visual gambaran yang 

mempunyai ukuran besar, dengan menggunakan penokohan manusia dan/atau 

hewan. Media viasual ilustasi yang baik untuk kanak-kanak ilustrasi yang menarik 

dan mampu melibatkan kanak-kanak untuk berinteraksi secara langsung dengan 

buku yang di baca, selain itu informasi yang di sajikan alangkah baiknya juga 

mendidik untuk perkembangan anak itu sendiri hal tersebut di paparkan oleh 

Martin.  

 

2.9 Tipografi  

Menurut Danton Sihombing Tipografi adalah jabaran dan/atau representasi 

dari sebuah gambaran visual dari sebuah gambaran percakapan verbal dan 

merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Ada 4 kelompok huruf sesuai 

ciri – ciri anatominya (Kusrianto,2009:190), yaitu , Slab serif, Oldstyle, Modern, 

dan Sans serif. 
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Tipografi saat ini di anggap lebih dari sebuah tulisan karena di dalamnya 

terdapat sebuah keindahan dari bentuk tulisan itu sendiri hal tersebut dijabarkan 

oleh Menurut Lia Anggraini dan Kirana Nathalia dalam bukunya, dan hal tersebut 

membuat generasa saat ini menjadi lebih kreatif dan utamanya selalu ingin 

menampilkan sebuah seni “Penataan huruf” sebaik mungkin. Secara sederhana 

hingga saat ini jabaran dari  tipografi itu sendiri adalah sebagai ilmu yang berkaitan 

dengan “penataan huruf cetak”.  

Ilmu yang mempelajari soal pengetahuan sebuah huruf, terlebih topografi 

adalah bentuk dari visuak komunikasi. Beberapa contoh visual topografi yaitu 

topografi dalam logo (letter mark) dan beberapa lainnya, dengan fungsi yang 

berbeda, karakteristik pada huruf yang berbeda pula hal tersebut di paparkan oleh 

Danton dalam Arif. 

 

2.10 Layout   

Layout adalah penataan sebuah tata letak sebuah visual dan/atau informasi 

yang di susun sehingga menjadi sebuah sajian yang menarik dan dapat terlihat 

secara jelas oleh pembaca. Terlebih untuk menyokong konsep dan/atau informasi 

yang akan di sampaikan, Rustan (2014: 1). Mengimplementasikan sebuah layout 

adalah suatu jenjang atau prosedur kerja dalam membuat desain. Arsitek dari 

sebuah karya yaitu desain itu sendiri. Dengan seiring waktu berjalan layout dengan 

desain sering di anggap sama, sehingga melakukan layout dapat juga di anggap 

melakukan sebuah desain pada suatu rancangan yang ingin di sampaikan. Layout 

yang baik adalah dimana ketika di susun sesuai dengan konsep yang ingin di usung 

dan menjadi salah satu komponen penting di dalam perancangan sebuah desain 

sehingga mencapi tujuan tertentu. 

 

2.11 Warna 

Warna adalah komponen dari sebuah visual dimana warna dapat 

mencerminkan suatu hal dalam indivisu dan/atau manusia itu sendiri. Cahaya 

adalah dasar terbentuknya sebuah warna, dan mata dikenakan untuk menangkap 

sebuah cahaya dan memperoleh hasil sebuah wanra itu sendiri, Menurut Sulasmi 

Darmaprawira (2002), Warna merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu, dan indigo 
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dapat di sebuat warna pelangi dan pelangi adalah macam-macam yang terdapat di 

dunia. Berdasarkan percobaan Newton.   

Kanak – kanak dengan orang dewasa tentunya mempunyai daya tangkap 

warna yang berbeda Menurut Heinich (2005), kanak – kanak lebih cenderung 

merespon warna – warna panas seperti merah, jingga dan kuning. Terlebih dari itu, 

anak – anak juga tertarik terhadap warna – warna yang terang dan kombinasi warna 

– warna yang kuat dan bersemangat dibandingkan orang dewasa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pemaparan dan/atau pembahasan mengenai metodologi penelitian yang akan 

dikenakan pada penelitian kali ini yang berjudul “Perancangan Buku Interaktif 

Tentang Kelainan Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5 

– 12 Tahun” akan ada pada bab ini. 

 

3.1 Metodologi Penelitian  

Kualitafif adalah cara yang dipakai penulis untuk menggali kejelasan dan 

menganalisa suatu kejadian yang terkena pada jenjang kanak-kanak. Mengenai 

kelainan tulang punggung. Menurut Sujarweni (2014: 26),  Dengan cara kualitatif 

ini hasil yang di capai dapat sesuai, sejajar dan/atau berbanding lurus dengan 

rencana yang ada. Dokumentasi, wawancara, observasi, dan studi literatur di 

gunakan oleh penulis untuk menggapai sebuah data yang di harapkan. Data 

paparan berupa ucapan dan/atau data tulisan, perilaku individu – individu dari 

seubjek itu sendiri adalah penelitian bersifat induktif dan kualitatif. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian mampu di tafsirkan sesuatu yang berkaitan 

dengan focus atau part dan/atau bagian yang diteliti. Dikenakan Unit analisis agar 

validitas dan reabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis sebuah penelitian dapat 

berupa per-orangan, kelompok, organisasi, benda, tempat, kejadian, dan waktu 

tertentu sesuai dengan focus permasalahan. 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian  

RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah lokasi penelitian yang di pilih oleh 

penulis dimana selaras dengan penelitian ini yang berjudul “Perancangan Buku 

Interaktif Tentang Kelainan Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi Kepada 

Anak Usia 5 – 12 Tahun”  untuk memperoleh informasi tentang gangguan dan/atau 

kelainan struktur tulang punggung. 
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3.2.2 Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah sasaran untuk memperoleh sebuah data dan/atau 

informasi yang di ingingkan sesuai denga napa yang hendak di teliti dan hendak 

diperoleh selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Husein Umar (2005 : 

3), memaparkan bahwa objek penelitian menjabarkan tentang apa dan/atau individu 

yang menjadi objek penelitian. Setain itu kapan dan dimana itu dilakukan. 

sedangkan menurut Arikunto (2001 : 5), menjabarkan ruang lingkup atau hal yang 

utama adalah objek penelitian dan/atau poin persoalan dalam suatu penelitian ini. 

Dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Buku Interaktif Tentang 

Kelainan Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5 – 12 

Tahun” dalam penelitian kali ini objek penelitian yang di ambil adalah suatu 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan penulis adalah kanak – 

kanak usia 5 hingga 12 tahun di Surabaya.  

 

3.2.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah individu yang di anggap ahli dan/atau berkaitan erat 

dengan objek penelitian yang hendak di capai hal tersebut dipaparkan oleh Amirin 

(1986: 93), sedangkan Menurut Arikunto (1989:  87), pembicara mampu 

memberikan batasan pada subjek penelitian sebagai benda, hal dan/atau data untuk 

variable penelitian melekat, dan yang  dipermasalahkan harus diberikan batasan.  

Berdasarkan ketentutan subjek penelitian,  maka subjek penelitian diambil 

sebanyak 2 Dokter. 

1. Dr. Priscilla Sp.OT Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Lulusan Universitas 

Airlangga 2011 dan Universitas Padjadjaran 2020. Yang sudah berpengalaman 

selama 10 Tahun. 

2. dr. Wahyu Eka Desvita, yang berpengalaman selama 3 tahun dalam dunia 

medis dan/atau kedokteran 

3. RDUD Dr. Soetomo Surabaya. Unit pelayanan Ortopedi & Traumatologi. 

4. Orang Tua yang memiliki anak yang mengidap penyakit gangguan dan/atau 

kelainan struktur tulang belakang dari usia anak – anak. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis diharapkan tidak melakukan miss atau kesalahan dan 

harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur penelitian kualitatif maka 

diperlukan kehati - hatian. Dikarenakan pada tahap ini dapat dikatakan tahap yang 

sangat penting dan menentukan dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Krena 

kredibilitas data akan berbanding lurus dengan Teknik pengumpulan data yang baik 

dan benar. Wawancara, dokumentasi, observasi, studi literatur adalah pengumpulan 

data yang di pilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini.  

 

3.3.1 Observasi  

Untuk memperoleh data yang di inginkan dalam penelitian ini observasi 

adalah tahapan yang saying penting untuk pendekatan kualitatif, dan terlebih pada 

pendekatan kualitatif pasti akan memasukkan teknik observasi di dalamnya.  

Maka, RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mengetahui lingkungan unit 

pelayanan Ortoprdi & Traumatologi Dr. Seotomo serta bagaimana gambaran 

masyarakat yang terkena gangguan tulang di ambil untuk memperoleh data yang di 

inginkan oleh penulis yaitu gambaran tentang individu yang terkena penyakit 

gangguan tulang. sesuai dengan objek serta subjek dari penelitian. 

 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat dekat kaitanya 

denga penelitian kualitatif dimana penulis ingin menggali informasi pada individu 

yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yang berlainan dengan teknik 

pengumpulan data observasi. Menurut Guba dan  Lincoln (dalam Ahmadi, 2014 : 

119), Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak 

terkait yaitu, Dr. Priscilla Sp.OT spesialis  Ortopedi lulusan Universitas Airlangga 

2011 dan Universitas Padjadjaran 2020 dan/atau dr. Wahyu Eka Desvita, untuk 

menggali informasi tentang gangguan tulang punggung, mulai faktor, ciri-ciri, dan 

pencegahan. Yang kedua Orang Tua yang memiliki anak usia 5 sampai 12 tahun di 

daerah Surabaya, untuk memperoleh informasi sebab dan/atau faktor yang 

mempengaruhi terjadinya gangguan dan/atau kelainan struktur tulang punggung. 
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3.3.3 Angket 

Dalam penyebaran angket ini penulis di haruskan mengerti  dan/atau paham 

variable yang akan di ukur dan tahu tidak mampu diharapkan agar mendapat data 

yang efisien. Dalam jabaran secara simple angket adalah Teknik pengambilan 

data yang dijalankan dengan cara memberi pertanyaan dan/atau pernyataan 

tertulis  kepada individu dan/atau sekelompok orang untuk dijawab sebagai tolak 

ukur dan/atau acuan dalam penyusunan ini. (Sugiyono, 2011:199-203). 

 

3.3.4 Studi Literatur  

Dengan ini, studi literatur dilakukan untuk mendapatkan mengumpulkan  data 

yang mengacu pada buku “Ortopedi” oleh Zairin Noor Helmi untuk mendukung  

proses penelitian dengan judul “Perancangan Buku Interaktif Tentang Kelainan 

Tulang Punggung Sebagai Sarana Edukasi Kepada Anak Usia 5 – 12 Tahun”.  

 

3.3.5 Dokumentasi  

Data visual yang berupa gambar dan/atau text dapat dikatakan sebagai data 

dokumentasi dalam sebuah penelitian, dan pengumpulan data dokumentasi ini 

sangat mendukung untuk melakukan penelitian kualitatif hal tersebut dijabarkan 

oleh Sugiyono (2015 : 329). 

Untuk memperoleh data berupa visual saat penulis melakukan penelitian, 

penulis melakukan Teknik pengumpulan data dokumentasi. 

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah tahap pemrosesan dimana ketika peneliti telah 

mendapat semua elemen diantaranya data observasi, wawancara, angket, studi 

literatur, dan dokumentasi yang nantinya akan di sederhanakan menggunakan 

beberapa tahapan 15eknik analisis data hal tersebut dijabarkan pleh Sugiyono (2008 

: 163), untuk meningkatkan pemahaman dan/atau meringkas data yang diperoleh 

maka dijalankan tahap pemerosesan atau analisis data yang mencakup reduksi data, 

model data  atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data-data tersebut.  
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3.4.1 Reduksi Data  

Merangkum data yang di peroleh sebelumnya adalah teknik analisis yang 

dinamakan reduksi data, dimana semua data di kumpulkan dan di rangkum agar 

mudah untuk dipahami. Data yang telah di ringkas ini akan memberikan kejelasan 

dan/atau memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya hal tersebut 

di paparkan oleh (Indriawan dan Yuniawati, 2014: 155).  

 

3.4.2 Model Data atau Penyajian Data  

Penyajian data di lakukan agar data – data yang telah di reduksi dan/atau di 

rangkum terkordinasi. Tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 

dimengerti dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Penyusunan data yang 

relevan terdapat pada tahap ini sehingga menjadi informasi yang lebih mudah 

dimengerti. Tahapannya dapat dijalankan dengan cara memaparkan  data, membuat 

keterkaitan antar kejadian untuk memaknai apa yang sebenarnya  terjadi dan apa 

yang perlu ditindaklanjuti untuk menyentuh tujuan penelitian ini. 

 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan adalah Sebagian dari tahapan dari konfigurasi yang utuh. 

Dimana kesimpulan ini dapat diguakan untuk menguji kebenaran, kekuatan, serta 

kecocokan sebuah dan/atau sekumpulan data sebagai uji validasinya. Hal tersebut 

di jabarkan oleh Miles dan Huberman (1992: 16). Apabila kesimpulan data telah 

terbukti kokoh setelah peneliti  kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut 

data dikatakan kredibel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Semua jabaran dan/atau hasil penelitian, metode yang dikenakan dapan 

penyusunan karya, serta Teknik pengolahannya dalam penyusunan buku interaktif 

kelainan tulang punggung sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 tahun hingga 

12 tahun, terdapat pada bab IV ini. 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Hasil Observasi 

Untuk menggapai informasi mengenai kelainan tulang punggung ini adalah 

salah satunya dengan melaksanakan observasi lapangan. Observasi dilakukan di 

RSUD Dr Soetomo Surabaya dimana peneliti mengunjungi unit pelayanan 

Ortopedi & Traumatologi Dimana ditempat ini terdapat beberapa orang penderita 

gangguan tulang yang sedang melakukan pemeriksaan dan/atau pengobatan. Dalam 

observasi ini ditemukan bagaimana gambaran beberapa masyarakat yang terkena 

gangguan tulang.  

Selain itu untuk mendapatkan data lapangan tentang media edukasi untuk 

jenjang usia kanak - kanak terkait gangguan tulang punggung, peneliti juga 

mengunjungi beberapa toko buku di Surabaya dimana di beberapa toko tersebut 

peneliti tidak menemukan buku edukasi dini untuk anak usia 5 – 12 tahun tentang 

gangguan tulang punggung, kebanyakan buku ortopedi dan/atau spine lebih banyak 

untuk buku pegangan medis (dewasa). 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilaksanakan dengan beberapa 

narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kelainan tulang 

punggung pada anak beserta pencegahannya. Berikut beberapa nama yang menjadi 

narasumber pada penelitian ini Dr. Priscilla Sp.OT spesialis Ortopedi, dr. Wahyu 

Eka Desvita, Ibu Umisaroh beserta anaknya yang bernama Annisa.A.R yang 

mengidap kelainan tulang punggung. 
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Tanya jawab kepada Dr. Priscilla Sp.OT selaku spesialis ortopedi Lulusan 

Universitas Airlangga 2011 dan Universitas Padjadjaran 2020. Beliau memaparkan 

anak – anak dapat terkena gangguan tulang punggung diantaranya, Skoliosis adalah 

gangguan dan/atau kelainan tulang punggung (Dimana struktur tulang punggung 

membentuk hurus S dengan derajat tertentu sehingga salah satu bagian pundak 

terlihat lebih tinggi, pada kasus yang lebih parah dapat mempengaruhi sitem 

pernafasan atau paru-paru), sedang kifosis adalah kelainan pada punggung bagian 

atas yang terlihat lebih condong ke depan, dan Lordosis dimana kondisi tulang 

punggung bagia bawah melengkung ke arah depan, sehingga perut terlihat 

menonjol.  

Dari ketiga gangguan tulang belakang tersebut memiliki bermacam-macam 

factor di antaranya faktor keterbiasaan dapat di sebut pola hidup, gangguan 

hormonal, lalu foktor insiden tidak terduga seperti jatuh dengan posisi tertentu juga 

dapat menyebabkan gangguan tulang punggung. 

Jika telah mengidap atau mendapati gejala seperti itu sebaiknya langsung 

melakukan konsultasi agar dapat diketehui secara pasti hasilnya, sehingga jika 

dilakukan terapi sedari awal akan mempermudah proses penyembuhan. Salah satu 

alat terapi dan/atau penyanggah yang di gunakan pada pasien gangguan tulang 

belakang adalah “Brace” yang berbentuk seperti rompi yang di desain khusus untuk 

pengidap penyakit gangguan tulang belakang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Annisa A.R. Wawancara dilakukan. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2020, di rumah narasumber 

dikarenakan satu lain hal wawancara dilakukan secara tertutup dalam artian 

narasumber tidak ingin muka beliau di dokumentasikan, namun narasumbeh 

memperbolehkan beberapa dokumentasi berupa foto tampak belakang yang 

memperlihatkan bagaimana kondisi narasumber yang dapat terlihat secara jelas. 

Beliau menjelaskan bahwa dalam keluarga tidak ada yang mengidap atau membawa 

genetic kelainan tulang punggung, namun beliau menjelaskan bawha beliau terkena 

penyakit gangguan tulang punggung karena sebuah insiden tidak terduga yaitu 

sewatu kecil usia sekitar 7 - 8 tahun pernah pada kondisi bermain beliau terjatuh 

dari bagian samping tangga dengan posisi jatuh dan/atau mendarat posisi duduk, 

namun pada saat itu semua keluarga tidak menyadari adanya gangguan tulang 
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punggung terhadap beliau, Ketika mendekati masa pubertas, mulai lah beliau 

merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi punggungnya.  

Menurut narasumber pada saat itu beliau mengatakan kurang pengetahuan 

dan/atau informasi tentang gangguan tulang punggung. Menurut beliau karena satu 

keluarga tidak ada yang mengidap penyakit tersebut, beliau merasa anam. Namun 

Setelah di lakukan pemeriksaan dokter mandapati bahwa benar adanya beliau 

mengidap penyakit gangguan tulang belakang (Skoliosis) yang di sebabkan oleh 

insiden tidak terduga. Dan dokter juga membenarkan jika memang gangguan tulang 

punggung perlu di pastikan dan jika ingin mengetahui harus melakukan rontgen 

dan MRI. 

Dari tanya jawab yang saya lakukan dengan Dr.Wahyu Eka Desvita, saya 

mendapati bahwa benar adanya gangguan tulang punggung pada anak tidak tidak 

dapat diketahui pasti apabila tidak dilakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui 

struktur tulang belakang secara jelas, dan pada anak posisi duduk dan/atau posisi 

tubuh dapat berpengaruh karena tulang pada anak masih dalam masa pertumbuhan. 

dalam kondisi ini apabila seseorang merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi 

di bagian tulang belakang sebaiknya segera konsultasikan ke donter spesialis 

Ortopedi agar memdapati hasil pasti yang dimana jika mendapati hasil yang kurang 

baik, dokter bisa langsung menyarankan untuk terapi, dan/atau paling tidak 

menyarankan pasien untuk menggunakan “Brace” untuk membantu menyanggah 

sruktur tulang belakang agar tidak semakin memburuk. 

 

4.1.3 Angket  

Setelah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini 

juga di dukung dengan menyebar angket. Angket disebarkan kepada anak beberapa 

sekolah di Surabaya. Untuk jumlah angket 157 buah dengan rincian : 

1. Angket disebarkan kepada anak sekolah di Surabaya yaitu sekolah SDN 

Pacarkeling 1 kelas 1 hingga kelas 6 Dan TK Bakti, yang sesuai dengan 

keriteria anak usia 5 – 12 tahun. Melalui metode angket data yang ingin dicari 

peneliti adalah: 

a. Ketertarikan belajar anak 

b. ketertarikan belajar kelainan tulang punggung 
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c. Ketertarikan akan merawat tulang punggung 

d. Ketertarikan terhadap buku interaktif 

e. Gambar dan ilustrasi yang digemari oleh anak - anak 

Angket berisi:  

1) 26 pertanyaan jawaban singkat 

2) Dua pertanyaan bermodel memilih gambar. Yaitu jenis buku interaktif 

dan gambar yang disukai 

 

 

 

                   

            ( A )       ( B )              ( C )            ( D )            ( E ) 

      

       Gambar 4.1 Pilihan Karakter 

            ( Sumber : Google.com ) 

 

 

 

 

           ( A )                            ( B )         ( C ) 

    Gambar 4.2 Pilihan Jenis Ilustrasi 

( Sumber : Google.com ) 

 

 

 

 

      Gambar 4.3 Pilihan Jenis Buku 

( Sumber : Google.com ) 

 

Dari 157 sampel yang telah diuji didapati data bahwa minat belajar anak- anak 

dari beberapa sekolah di Surabaya cukup tinggi. Kanak – kanak jenjang usia 5 - 12 

tahun dari beberapa sekolah di Surabaya cukup antusias untuk mempelajari tentang 

kelainan tulang punggung, karena memang perlu adanya media yang mampu 

menambah ilmu dan/atau wawasan dalam merawat tulang punggung khususnya 

untuk anak, dari ditemukan 68,8% responden yang di antaranya anak-anak usia 5 – 

12 tahun masih banyak yang tidak menyadari kebiasaan duduk yang dilakukan 
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masih buruk bagi kesehatan tulang punggung. Untuk jenis buku yang di sukai oleh 

anak rentan usia 5 – 12 tahun adalah Lift The Flap buku yang simple, memiliki 

banyak gambar di banding tulisan, dan menarik, namun tetap berisi tentang edukasi, 

serta gaya ilustrasi yang digemari adalah gaya ilustrasi kartu datar (Tipe E). 

 

4.1.4 Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Brace ( Alat Penyanggah Penyanggah Punggung ) 

 

Pada Gambar di atas terdapat foto alat bantu yang bernama Brace, Brace 

merupakan alat yang digunakan pasien pengidap penyakit kelainan tulang 

punggung sebagai alat penyanggah struktur tulang belakang sekaligus alat untuk 

terapi berjalan. Penggunaan brace merupakan salah satu alat yang mampu menjaga 

struktur tulang punggung agar tidak semakin mengalami pembengkokan, karena 

brace dapat di kencangkan di bagian tertentu agar menarik bagian tulang yang 

bengkok mendekati ke posisi normal. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Gambar 4.5 Foto pengidap kelainan tulang punggung 
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Pada gambar di atas merupakan data dokumentasi ketika wawancara terhadap 

salah satu pengidap penyakit kelainan tulang punggung, yang dimana beliau 

terkena penyakit kelainan tulang punggung skoliosis  dikarenakan insiden tidak 

terduga yang berpengaruh terhadap kondisi struktur tulang belakangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.6 Pengisian Angket Pada Google Form 

 

Pada gambar di atas merupakan dokumentasi murid saat proses pengerjaan 

dan/atau paska mengerjakan angter berupa google form, yang dilakukan dan di 

sebar di sebuah sekolah Surabaya. 

 

4.1.5 Studi Pustaka 

Untuk menunjang penelitian ini maka tidak hanya melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi saja untuk memperoleh informasi tetapi diperlukan 

juga studi Pustaka. Studi Pustaka yang digunakan untuk penelitian ini yaitu buku 

yang berjudul Ortopedi. Buku ini berisi seputar gangguan tualang, dari pengenalan, 

faktor, pencegahan, dan penanggulangan. 

 

 

 

               

 

Gambar 4.7 Studi Pustaka Buku Ortopedi 

( Sumber : google.com ) 



 
 
 

23 
 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

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

literatur didapatkan. Tahap selanjutnya yakni melakukan analisis data dan 

menentukan kesimpulan. 

 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi 

RSUD Dr Soetomo merupakan tempat peneliti melakukan peninjauan  

lapangan, tepatnya pada unit pelayanan ortopedi dan traumatology  dan di 

dapati hasil yaitu peneliti melihat visual secara langsung beberapa orang 

pengidap kelainan dan/atau penyakit otot, persendian, dan/atau tulang. Yang 

hendak melakukan pemeriksaan dan/atau penanganan medis. Selain itu untuk 

mendapatkan data lapangan tentang media edukasi untuk usia anak – anak 

terkait gangguan tulang punggung, peneliti juga mengunjungi beberapa toko 

buku di Surabaya dimana di beberapa toko tersebut tidak peneliti menemukan 

buku edukasi dini untuk jenjang kanak – kakan umur 5 – 12 tahun tentang 

kelainan tulang punggung, kebanyakan buku ortopedi dan/atau spine lebih 

banyak untuk buku pegangan medis (dewasa). 

2. Wawancara 

Dari wawancara dengan Dr. Priscilla Sp.OT, mendapati anak-anak dapat 

terkena Skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan mempengaruhi diantaranya pola hidup, hormonal, kejadian tidak 

terduga dan/atau jatuh. Wawancara Ibu Umisaroh beserta anak yang bernama 

Annisa A.R mendapati kalua beliau terkena gangguan tulang punggung di 

sebabkan oleh kejadian tak terduga dan/atau terjatuh, selain itu beliau juga 

terlambat mengetahui karena kurangnya informasi tentang gangguan tulang 

punggung. Sedangkan Wawancara dr. Wahyu Eka Desvita mendapati bahwa 

benar adanya gangguan tulang punggung pada anak tidak tidak dapat diketahui 

pasti apabila tidak dilakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui struktur tulang 

belakang secara jelas, dan pada anak posisi duduk dan/atau posisi tubuh dapat 

berpengaruh karena tulang pada anak masih dalam masa pertumbuhan. 
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3. Angket  

Menemui anak-anak usia 5 – 12 tahun gemar terhadap buku yang dimana isinya 

lebih banyak gambar disbanding tulisan. Anak-anak usia masih banyak yang 

melakukan pola hidup yang tidak baik utamanya pada saat posisi duduk. Untuk 

jenis buku yang anak-anak gemari adalah Buku interaktif Lift The Flap dengan 

ilustrasi flat catoon 

4. Dokumentasi 

Dari hasil dokumentasi mendapati alat-alat berupa Brace yaitu alat bantu 

penyanggah punggung penderita kelainan tulang punggung, foto gambaran 

nyata narasumber yang menderita penyakit kelainan tulang punggung, yang 

beliau telat mengetahui bahwasanya beliau terkena penyakit kelainan tulang 

punggung sejak kecil. 

5. Studi Literatur   

Buku Ortopedi sebagai informasi tentang penyakit terkait kelainan tulang, 

faktor, gejala, dan pengobatan. 

 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapatkan dari observasi, wawancara, 

angket, dokumentasi, serta studi pustaka, maka diperoleh : 

1. Permasalahan utama adalah kurangnya edukasi sejak dini tentang penyakit 

gangguan dan/atau kelainan tulang punggung. 

2. Gangguan dan/atau kelainan tulang punggung yang dapat menyerang anak-

anak adalah Lordosis, Kyfosis, dan Skoliosis.  

3. Dibutuhkan media dalam hal ini buku Lift The Flap yang dapat digunakan 

sebagi sebuah media pembelajaran dan/atau edukasi yang informatif tentang 

gangguan dan/atau kelainan tulang punggung kepada anak usia 5 – 12 tahun. 

4. Media yang digunakan harus menarik, memiliki berbagai gambar dan warna 

agar menarik, informatif dan tetap tersampaikan dengan jelas dan mudah bagi 

anak-anak. 
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4.2.3 Kesimpulan 

Diperoleh hasil kesimpulan usaha pencegahan problema kurangnya 

kendaraan edukasi berkaitan kelainan tulang punggung pada kelompok belajar. 

Ditangani dengan Menyusun wahana dan/atau kendaraan edukasi berupa buku lift 

the flap mengenai kelainan tulang punggung, Lordosis, Kifosis, Skoliosis. Pada 

kelompok belajar jenjang umur 5 tahun hingga 12 tahun sebagai kendaraan dan/atau 

wahana edukasi supaya memunculkan keingintahuan dan terlebih menyuburkan 

keiginan baca anak. Yang dimana mengandung informasi fokusnya pada kelainan 

tulang punggung. Penyusunan wahana edukasi yang berbeda dan menarik bagi 

kelompok belajar jenjang umur 5 hingga 12 tahun adalah buku lift the falap yang 

mengandung isi berupa banyak gambar, ragam warna, dan berisi visual ilustrasi 

dengan gaya katun. Penyusunan dijalankan dengan cara kualitatif, hasi yang di 

dapati mulai dari peninjauan lapangan, wawancara, questioner, pembacaan buku, 

yang pada muaranya akan di dapati sebuah kata kunci. 

 

4.3 Konsep atau Keyword 

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

dokumentasi tentang kelainan tulang punggung pada anak-anak akan diolah dalam 

Analisa STP, SWOT, dan USP agar mendpatkan konsep atau keyword pada 

penelitian ini. 

 

4.3.1 Segmentasi Targeting Positioning 

1. Segmentasi 

Pada perancangan buku interaktif tentang kelainan tulang punggung dengan 

Teknik digital vector sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun ini 

konsumen yang akan dituju sebagai berikut : 

a. Segmentasi Demografis ( Target Audience ) 

Jenjang Usia   : 5 – 12 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki – Laki dan Perempuan 

Pekerjan  : Pelajar 

Pemahaman  : TK hingga SD 

Strata   : Menengah 
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Segmentasi Demografis ( Target Market ) 

Jenjang Usia  : 25 – 40 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki – Laki dan Perempuan 

Status Keluarga : Menikah 

Pekerjaan  : Semua Pekerjaan 

Perolehan  : Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 

b. Segmentasi Geografis 

Kawasan  : Surabaya, Jawa Timur 

Parameter Kota : Kota Besar 

Cuaca  : Tropis 

c. Psikografis 

Menurut psikografis, sasaran pertama yaitu kalangan kelompok belajar 

jenjang usia 5 tahun hingga 12 tahun, yang ada rasa penasaran dan/atau 

kuriositas tinggi. Sementara itu untuk para wali dan/atau orang tua ialah 

orang tua yang ada watak menyokong anaknya untuk bertumbuh dengan 

kebiasaan royal namun positif. 

 

2. Targeting 

Dalam penyusunan wahana edikasi interaktif kelainan tulang punggung yang 

berwujud buku ini ditujuakan pada kalangan dan/atau kelompok belajar 

jenjang umur 5 tahun hingga 12 tahun dan/atau jenjang pendidikan taman 

kanak – kanak hingga sekolah dasar. Dengan memakai cara digital vector. 

Namun agar buku ini dapat sampai pada sasaran audience dan sasaran market 

yang on point maka ditentukan sasaran dalam penyusunan wahana yang brupa 

buku ini sebagai berikut : 

a. Target Audience 

Kelompok belajar jenjang usia 5 -12 tahun dengan jenis kelamin peria 

ataupun wanita, dengan pembawan anak yang memiliki rasa penasaran 

dan/atau rasa kuriositas tinggi. 

b. Target Market 

Wali anak yang berusia 25 – 40 tahun dengan pembawaan konsumtif 

namun untuk perkembangan anak yang lebih baik dan/atau positif. 
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3. Positioning 

Perancangan buku interaktif ini sabagai media dan/atau sarana edukasi untuk 

anak usia 5 – 12 tahun mengenai pengenalan gangguan tulang punggung, baik 

buruk posisi duduk, baik buruk posisi dalam kegiatan belajar, pencegahan. 

Yang tepat dan benar. sehingga anak – anak dapat melakukan pola hidup yang 

baik dan benar. serta sebagai pengingat untuk para orang tua agar tidak 

memandang sepele hal-hal kecil dapal kegiatan sehari-hari. Buku interaktif ini 

menggunakan Teknik Lift the flap. Buku ini dirancang sebagai buku interaktif 

yang membahas tantang kelainan tulang punggung pada anak sehingga dapat 

menimbulkan rasa penasaran dan/atau keingintahuan, serta di dukung dengan 

ilustrasi dan penggunaan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak – anak. 

 

4.3.2 Unique Selling Preposition ( USP )  

USP dalam problem aini penyusunan yang dimau adalah penyusunan 

wahana edukasi yang berwujud buku interaktif, seperti mana transportasi edukasi 

berwujud buku. Agar memikat penikmat buku terlebih jenjang kelompok belajar 

jenjang umur 5 sampai 12 tahun dan/atau jenjang pendidikan taman kanak – kanak 

sampai sekolah dasar. Digital vector dipakai untuk penyusunan wahana ini yang 

berwujud buku. Untuk isi dipilih sebuah wahana dan/atau sarana visual 

dikarenakan dari perolehan penelitian untuk jenjang umur 5 tahun hingga 12 tahun. 

Akan lebih mudah menyerap informasi dan ampuh bagi jenjang umur di atas 

adalah yang berhubungan dengan gambar, gambar bagai jenjang umur di atas 

dianggap lebih membantu.. pembeda dari buku ini adalah buku yang di rancang 

menjadi sebuah media dan/atau buku interaktif mengenai gangguan tulang 

belakang dan Teknik interaktif yang dikenakan yaitu Lift the flap. Buku ini di 

bentuk dengan maksud sebagai wahana dan/atau transportasi edukasi untuk anak – 

anak terhadap kelainan tulang punggung, lebih dari itu wahana ini secara tidak 

sengaja dan/atau langsung juga memperingatkan wali anak untuk tidak 

mengganggap hal sepele dalam aktifitas sehari – hari, dan terus menjaga kesehatan 

tulang punggung sang anak. 
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4.3.3 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah cara memperoleh keunggulan suatu objek melalui 

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

kelemahan ( Weakness ), peluang ( Opportunity ) dan ancaman ( Threat ). Faktor 

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

sedangkan peluang dan ancaman adalah kondisi eksternal, selanjutnya dapat 

disimpulkan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah, 

perbaikan, pengembangan, dan pengoptimalan. Penyusunan kesimpulan ini dimuat 

dalam Matrik Pakal : 

1. Tabel Analisis SWOT 

Tabel ini di buat berdasarkan hasil analisis data wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan studi literatur mengenai perancangan buku interaktif sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 

                    Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

 

Strength (Kekuatan) Weakness 

(Kelemahan) 

1. Tulang punggung 

penopang semua 

kegiatan atau aktifitas 

kita seharai – hari. 

2. Gangguan tulang 

punggung dapat 

dicegah sejak usia 

dini. 

3. Tulang punggung 

adalah penopang 

tubuh kita. 

4. Tulang punggung 

yang sehat dapat 

mempermudah 

aktifitas kita sehari – 

hari. 

5. Kesehatan tulang 

punggung dapat 

mempengaruhi 

kehidupan kita di 

masa tua. 

1. Topik tentang 

gangguan tulang 

punggung masih awam 

untuk usia anak – anak. 

2. Anak – anak masih abai 

akan kesehatan tulang 

punggung. 

3. Edukasi untuk topik 

gangguan tulang 

punggung masih terlalu 

sulit untuk usia anak -

anak 

4. Minimnya kesadaran 

orang tua akan pola 

hidup anaknya yang 

mampu mengakibatkan 

gangguan tulang 

punggung. 
 

Opportunity (Peluang) S – O W – O 

1. Topik edukasi gangguan 

tulang punggung untuk 

anak-anak masih jarang. 

2. Buku interaktif yang 

anak – anak sukai adalah 

1. Penyusunan catatan 

interaktif bisa 

digunakan sebagai 

wahana edukasi 

tentang kesehatan 

1. Merancang catatan 

interaktif Lift the flap 

tentang kelainan tulang 

punggung beserta 

konsep yang sejalan 
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jenis buku Lift the flap. 

3. Wahana edukasi yang 

interaktif dapat memikat 

minat anak – anak maka 

dari itu menimbulkan 

rasa penasaran / ingin 

tahu.  

 

tulang punggung pada 

anak. 

2. Merancang catatan 

interaktif Lift the flap 

serta menggunakan 

ilustrasi digital vektor 

agar mampu menarik 

perhatian kelompok 

belajar jenjang umur 5 

tahun hingga 6 tahun. 
 

dengan target yaitu 

kelompok belajar 

jenjang umur 5 tahun 

sampai 12 tahun. 

Threats (Ancaman) S – T  W – T  

1. Perkembangan teknologi 

digital menjadi salah 

satu ancaman begi media 

konfensional ( Buku ) 

2. Beberapa orang tua 

kurang peduli terhadap 

kesehatan tulang 

punggung anak – 

anaknya, sehingga 

kebanyakan kebiasaan – 

kebiasaan buruk kecil 

sering di abaikan. 

1. Merancang suatu 

media edukatif berupa 

buku interaktif untuk 

mengenalkan 

bagaimana gangguan 

tulang punggung, baik 

buruk posisi duduk 

dan pada saat kegiatan 

belajar pada anak 

sehingga secara 

langsung mengajak 

anak – anak dengan 

orang tuanya untuk 

mencegah agar tidak 

sampai terkena 

gangguan tulang 

punggung, dan serta 

meningkatkan minat 

anak untuk membaca. 

1. Merancang catatan 

interaktif Lift the flap 

yang mudah diresapi 

dan/atau dipahami 

untuk anak – anak. 

Strategi Utama 

 
Penyusunan catatan interaktif Lift the flap yang berhubungan kelainan tulang 

punggung, Digital vector adalah cara yang di pilih sebagai wahana dan/atau 

transportasi edukasi kepada jenjang umur 5 – 12 tahun. 

 

Dari hasil analisis SWOT yang dengan jabaran di atas, diperoleh strategi utama 

yaitu Perancangan buku interaktif  tentang kelainan tulang punggung kepada 

anak – anak dibuat sebagai wahana edukasi bagi jenjang usia kanak – kanak 

yang memiliki umur 5 hingga 12 tahun, terlebih mampu menjadi pengingat 

bagi para wali dan/atau orang tua agar menjaga anaknya dari kelainan tulang 

punggung. Diharapkan perancangan buku ini dapat menjadi media edukasi 

yang efektif dan dapat membantu mengedukasi terutama anak usia 5 – 12 tahun 

tentang kelainan tulang punggung. 
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2. Keyword 

Bagan keyword ini di susun berdasarkan hasil SWOT, STP, dan USP yang 

ditemukan melalui hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan sumber 

literatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil Keyword 

 

4.3.4 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan keyword yang dianalisa melalui 

gabungan antara STP, USP, dan SWOT sudah disimpulkan konsep perancangan 

karya yang akan digunakan dalam perancangan buku interaktif tentang kelainan 

tulang punggung sebagai wahana edukasi ini adalah “Spur”. dalam hal ini keyword 

Spur adalah sesuatu yang memacu untuk melakukan sesuatu yang mengarah ke 

peningkatan dan/atau perbaikan. jadi pada maksud dari keyword Spur dalam 

perancangan buku interaktif berbasis ilustrasi ini adalah, perancangan wahana yang 

bersifat sebuah konsep yang mempunyai maksud untuk memacu seseorang dalam 

mempelajari suatu ilmu tentang kelainan tulang punggung agar menjadi sebuah 

daya tarik untuk jenjang usia kanak – kanak usia 5 – 12 tahun 
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4.4 Konsep Perancangan Karya 

 

4.4.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya merupakan kesinambungan dan/atau rangkaian 

perancangan berdasarkan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. lalu digunakan 

secara konsisten pada hasil implementasinya. 

 

4.4.2 Maksud Kreatif 

Niat dari penyusunan buku ini yang bertitel “Sehat Tulangmu” ialah sebagai 

wahana dan/atau transportasi edukasi untuk kelompok belajar jenjang umur 5 

tahun sampai 12 tahun. Berkenaan dengan kelainan tulang punggung, kombinasi 

pandangan lapangan, wawancara, pengabadian gambar, analisis SWOT, STP, dan 

USP yang sudah melalui proses penyaringan akan menghasilkan kata kunci. 

 

4.4.3 Strategi Kreatif 

Tujuan di susunnya buku ini ialah sebagai wahana dan/atau transportasi 

edukasi tentang kelainan tulang punggung, beserta melalui buku ini mampu 

memupuk gairah untuk meninjau pengetahuan tentang kebugaran serupa kelainan 

tulang punggung ini supaya membentuk pembeda dari wahana edukasi yang lain, 

menjadi magnet tersendiri dari wahana edukasi interaktif yang telah disusun.  

1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis media : Buku Interaktif 

Layout  : Circus layout  

Dimensi media : 20 cm x 20cm  

Tipe kertas : Isi Jasmin paper 

   : Cover Artcarton 

Jumlah halaman : 28 halaman 

Tebal isi   : 150gram 

Tebal cover : 210 – 260 gram 

Tipe finishing : Softcofer  

2. Tata Letak / Layout 

Tata letak yang diambil pada saat penyusunan kali ini ialah Circus layout, 

dimana tataletak yang tidak  beracuan pada formalitas buku, disebabkan 
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komponen ilustrasi dan isi suluruhnya bebas meletakkan, namun masih visible 

dan/atau harmoni. Apabila banyak gambar dalam satu lembaran mayoritas 

adalah circus layout. kenapa menarik layout ini untuk digunakan karena 

wahana ini mempunyai bacanyak lubang dan/atau window untuk di buka 

seperti ke khasan wahana interaktif lift the flap kebanyakan. olehkarenanya 

layout tidak seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Circus Layout 

( Sumber : Google.com ) 

 

3. Judul 

Judul yang digunakan untuk buku interaktif tentang kelainan tulang punggung 

ini adalah “Sehat Tulangmu”. pemilihan judul ini dipilih dari berbagai 

pertimbangan dari konsep dan tujuan dari perancangan buku interaktif tentang 

kelainan tulang punggung tersebut. dengan penggunaan judul tersebut anak – 

anak dengan mudah mengerti bahwa buku ini berusaha mengajak untuk 

merawat tulang punggung. serta memicu rasa keingintahuan anak – anak untuk 

mengerti kebiasaan apa saja yang tidak baik untuk kesehatan tulang punggung. 

4. Sub Judul 

Sub judul yang di ambil adalah “Pengenalan kelainan tulang punggung pada 

anak”. Sub Headline ini diambil untuk mempresentasikan dan/atau 

memperjelas isi dari buku sekaligus menjelaskan headline yang telah 

ditentukan sebelumnya. buku ini akan berisi informasi tentang gangguan tulang 

belakang yang dikemas melalui buku ilustrasi interaktif. 

5. Teknik Visual  

Teknik visual yang ditarik adalah dengan Teknik ilustrasi digital vector, 

sedang untuk gaya ilustrasi yang dipilih yaitu kartun datar, sesuai dengan hasil 
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angket pilihan jenjang usia kanak – kanak 5 hingga 12 tahun beberapa sekolah 

di Surabaya. 

6. Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan 

komunikatif. serta di munculkan nama ilmiah dari istilah – istilah kesehatan, 

ditampilkan arti dari apa yang dimaksud jika ada, dengan tujuan supaya lebih 

mudah untuk dipahami dan/atau dimengerti oleh masyarakat umum. 

7. Warna 

Melalui rancangan “Spur” yang mempunyai makna sebagai mana rancangan 

dengan tujuan memacu orang dalam meninjau hal baru yaitu untuk meninjau 

pengetahuan tentang kelainan tulang punggung. Oleh karena itu diambil 

filosofi warna ( Primare ) Moving berasal dari literatur warna yaitu Color 

harmony workbook. Oleh karenanya penyusunan wahana interaktif ini memilih 

identitas warna Moving dikarenakan berkaitan dengan kata kunci Spurr yaitu 

bergerak untuk melakukan sesuatu dan/atau mampu memicu seseorang dalam 

meninjau sesuatu ke arah yang lebih baik kedepanya. 

 

 

 

  

Gambar 4.10 Skema warna terpilih 

 

8. Tulisan / Tipografi 

San serif ditarik untuk menjadi versi font yang di kenakan dalam penyusunan 

wahana yang berwujud buku ini dengan judul “Sehat Tulangmu” terlebih 

disesuaikan dengan konsep kata kunci terpilih yaitu spur font yang dipakai 

untuk judul ialah “Bubblegum – Ink” dan Sub Judul mengenakan font “Baloo 

Bhai”. Untuk wahana edukasi anak – anak font ini cocok disebabkan memakai 

teks singkat dan/atau pendek sehingga simple dan ringan untuk dibaca oleh 

kelompok belajar jenjang umur 5 tahun hingga 12 tahun. 
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Gambar 4.11 Bubblegum Ink untuk Judul & Baloo Bhai untuk Bodytext 

 

4.4.4 Strategi Media 

Media yang dipilih dalam perancangan ini dibagi menjadi dua macam yaitu 

media pokok serta media pendukung. Berikut media yang dipilih : 

1. Buku Interaktif Lift the flap berbasis ilustrasi 

Pemilihan media ini dipilih sebagai media pokok perancangan wahana edukasi 

yang mampunyai keunggulan informasi dan penampakan visual berupa 

ilustrasi digital vector serta penerapan Lift the flap sesuai dengan konsep yang 

sudah disusun sesuai dengan target audience yaitu anak usia 5 – 12 tahun. 

Pertama belum adanya media serupa terlebih anak-anak cenderung menyukai 

ilustrasi, sesuatu yang baru dan/atau unik. 

2. X-Banner & Poster 

X banner di sini dikenakan untuk sarana pendukung yang berisi ajakan singkat 

untuk menjaga kesehatan tulang khususnya tulang punggung kepada anak usia 

5 – 12 tahun. Di lain sisi poster di gunakan untuk menarik minat anak untuk 

setidaknya memunculkan rasa penasaran akan buku ap aini. 

3. Pembatas Buku 

Penyekat buku di sini diambik karena dianggap saling berhubungan dengan 

sarana utama yang berupa sebuah buku, dan bisa di gunakan sebagai pengingat 

pada halaman berapa kita teraktih membaca Desain menggunakan gambaran 

tulang belakang yang sehat serta Judul dan sub judul buku. 

4. Keychain 

Hadih kecil ini berupa gantungan kunci, diambik karena di anggap mudah 

untuk di bawa kemana saja dan secara tidak langsung dapat mengingatkan 

akan kesehatan tulang belakang. 
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5. Stiker 

Dipilihnya stiker ini sebagai salah satau merchandise. Diberikan secara gratis 

kepada anak-anak, alasanya karena stiker memiliki daya Tarik tersendiri, 

murah, dan mampu di tempel dimana-mana. 

 

4.4.5 Ukuran Buku Interaktif 

Dalam penyusunan buku ini ukuran buku yang dipakai adalah yaitu ukuran 

20cm x 20cm. ukuran ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

diantaranya : 

1. Ukuran tersebut relative kecil sehingga dapat menekan biaya produksi dalam 

proses mencetak wahana interaktif ini. 

2. Dengan skala yang relative kecil buku ini menjadi ringan dan/atau mudah 

untuk di bawa kemana – kemana. 

 

4.4.6 Sketsa Layout 

Layout yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu menggunakan Circus 

Layout. Buku interaktif ini memiliki 25 halaman, dengan 23 halaman isi dan 2 

halaman cover. Yang memuat halaman judul, informasi buku, informasi 

penggunaan buku, daftar isi, tentang kelainan tulang punggung, 3 jenis kelainan 

tulang punggung diantaranya, Lordosis, Skoliosis, dan Kifosis, faktor dan gejala, 

cara pencegahan sederhana, serta halaman Biografi penulis.  
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      Gambar 4.12 Sketsa Layout Buku Interaktif 

 

4.5 Implementasi Karya 

4.5.1 Media Utama 

Wahana interaktif Lift The Flap menjadi media utama dengan ilustrasi. 

Digital vercor kartun, circuss tata telat beserta warna yang diambil adalah warna 

primare Moving yang sejajar dengan konsep Spurr yang telah di dapat sebelumnya. 

Untik jumlah lembar isi adalah 28 Halaman, dengan 26 Halaman isi, 2 halaman 

sebagai cover, Dimana halaman isi memaparkan tentang 3 jenis gangguan tulang 

belakang, faktor, sebab, dan cara pencegahan. Dimana buku ini tidak hanya 

memberikan informasi tentang tiga kelainan tulang punggung akan tetapi juga 

memberikan gambaran faktor dan gejala dari ketiga penyakit kelainan tulang 

punggung tersebuh, sehingga kelompok belajar jenjang umur 5 – 12 tahun, akan 

lebih mudah memahami pemaparan yang ingin disampaikan oleh penulis, terlebih 

buku ini juga memberikan gambaran bagaimana cara untuk mencegan penyakit 

kelainan tulang punggung yang dapat di lakukan sehari – hari dan/atau simple. 

 

 

 



 
 
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Digital Media Utama 
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 Dengan jabaran halaman 1 adalah halaman cover dimana terdapat judul dan 

sub judul dari buku interaktif ini, halaman 3 berisi cara penggunaan dari buku ini, 

halaman 4 adalah daftar isi, halaman 5 sampai 12 adalah isi buku yang meliputi 

penjelasan singngat dari 3 kelainan tulang punggung, halaman 13 sampai 20 berupa 

isi yang meliputi gejala dan penyebab dari ketiga kelainan tulang punggung, 21 

sampai 24 adalah isi berupa gambaran baik buruk cara duduk dalam kegiatan 

belajar, 25 sampai 27 adalah isi mengenai cara pencegahan agar terhindar dari tiga 

kelainan tulang punggung, yang terakhir adalah halaman 28 berupa cover belakang. 

 

4.5.2 Media Pendukung 

Poster, x banner, gantungan kunci, pin, pembatas buku, dan stiker dipilih 

menjadi sarana pendukung untuk mengalirkan warta dan/atau berita tentang 

kelainan tulang punggung mengenakan poster dan x banner. Selain itu penulis 

memberikan hadih kecil berupa pembatas buku, gantungan kunci, stiker ketika 

membeli buku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Gambar 4.14 Digital Media Pendukung 
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 X – banner berukuran 60 x 160 cm, poster berukuran A3 dengan cetak 

ArtPaper 260grm, pembatas buku berukuran 16 x 5 cm dengan visual salah satu 

karakter dalam buku, keychain dengan ukuran diameter 5 cm dengan ilustrasi 

karakter dengan, 3 warna Moving yang telah dipilih sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti pada objek penelitian tentang gangguan tulang belakang yang memperoleh 

hasil akhir berupa perancangan buku interaktif tentang gangguan dan/atau kelainan 

tulang punggung sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun. 

 

5.1 Kesimpulan 

Anak dapat terkenak kelainan tulang punggung bahkan sejak usia dini dalam 

kasus ini usia 5 – 12 tahun, sedangkan anak adalah generasi penerus bangsa, yang 

setidak – tidaknya anak mempunyai tubuh yang sehat saat berada pada jenjang 

pendidikan dan/atau sekolah. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan 

didapati ketetapan dari penelitian ini berwujud penyusunan buku interaktif berjudul 

“Sehat Tulangmu” seperti mana wahana edukasi tentang kelainan tulang punggung 

pada kelompok belajar jenjang umur 5 tahun hingga 12 tahun. Memakai rancangan 

kata kunci Spurr yang dapat di artikan sesuatu yang memacu untuk menunaikan 

entitas yang menuju pada pengembangan. Dalam buku ini terdapat informasi 

tentang 3 jenis gangguan dan/atau kelainan tulang punggung, gejala, sebab, posisi 

duduk yang tidak benar, dan cara pencegahan. Konsep keyword Spur berhubungan 

dengan kata memacu (Moving), karena adanya pemicu yang dapat menimbulkan 

rasa ingin bergerak dan/atau melakukan sesuatu dalam mempelajari sesuatu 

sehingga tercermin dengan warna Moving yang merupakan akar cara pencorakan 

warna dalam merancang buku interaktif ini. Hasil realisasi perancangan ini yaitu 

wahana dan/atau sarana utama buku interaktif “Sehat Tulangmu”, sedang poster 

dan x – banner, gantunagn kunci, stiker, dan pembatas buku menjadi sarana 

penyokong. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai perancangan buku interaktif kelainan 

tulang punggung sebagai sarana edukasi kepada anak usia 5 – 12 tahun, saran untuk 

peneiti lanjutan yang diberikan demi penyusunan media dalam penyusunan 
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berikutnya yang lebih baik lagi, yakni penyusunan berikutnya mampu dilakukan 

penyusunan media – media dan rancangan konsep interaktif lainnya yang efektif 

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

mudan, dan mampu memahami informasi yang ingin disampaikan.  
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