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Lampiran 
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Quisioner 

Quisioner disebarkan Di SDN Tilil Bandung 
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o Anak dengan anak SD di SDN Tilil Bandung dengan jarak umur 7-10 tahun 

atau kelas 2-3 SD dengan jumalh kuisioner terhadap 50 siswa 

no a b c 

1 45  5 

2 3 33 14 

3 46  4 

4 6 22 22 

5 11 26 14 

6 48 2   

 

 

Wawancara Ilustrator 

Wawancara dengan Fitri Dony Putri 

 

 

Wawancara dengan Yulia nignsih 
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Narasumber Pertanyaan Hasil Wawancara 

Yuliani W. 

Ningsih 

1. Apa motivasi dalam 

mebuat buku ilustrasi 

? 

 

 

 

 

 

2. Lalu apakah menurut 

ibu ilustrasi dalam 

bentuk multimedia 

jadi ancaman? 

 

 

 

 

1. Narasumber 

termotivasi karena 

menyukai anak-anak 

dan menginginkan 

anak anak mengenal 

banyak pahlawan 

nasional 

 

2. Selama saling 

mendukung dan buku 

ilustrasi yang menark 

dari segi visual dan 

cerita. Kuncinya 

berada di orang tua 

dapatkah 

membiasakan anak 
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3. buku ilustrasi yang 

ibu buat itu ditujukan 

untuk anak kisaran 

berapa tahun ? 

 

4. dalam membuat buku 

ilutrasi menggunakan 

gaya yang ibu buat 

sendiri atau 

terispirasi dari 

seseorang? 

 

 

5. Apakah gaya ilustrasi 

ibu juga bergantung 

dengan khalayak ?? 

 

dalam membaca atau 

tidak. 

 

 

3. Untuk anak SD kelas 6 

SD hingga masa SMP 

atau 10-12 tahun. 

 

 

4. Teknik terinipirasi 

buku berjudul ONIBI 

 

 

 

 

 

5. Dengan gaya visual 

pribadi 

Narasumber menggunakan gaya pribadi yang terinpirasi dari buku berjudul 

ONIBI yang menjadi motivasi utama dari narasuber adalah untuk mengenalkan 

pahlawan yang tidak umum dikenal oleh anak-anak indonesia dan jika buku 

ilustrasi dapat saling mendukung dengan multiedia maka buku ilustrasi akan 

menjadi lebih menarik  
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Wawancara dengan Nabilatun Milatun 

 

Penulis Judul Buku Hasil Wawancara 

Milatu Nabila 1. Apa motivasi dalam 

mebuat buku ilustrasi 

? 

 

 

 

2. Lalu apakah menurut  

ilustrasi dalam 

bentuk multimedia 

jadi ancaman? 

1) Motivasi utama 

narasumber adalah 

karena kebebasan dalam 

berkayra untukbuku 

ilustrasi anak 

 

2) Multimedia bukan hal 

yang menjadi penghalang 

namun yang menjadi 

ancaman adalah game 



68 
 

 

 

 

3. buku ilustrasi yang  

buat itu ditujukan 

untuk anak kisaran 

berapa tahun ? 

 

4. dalam membuat 

buku ilutrasi 

menggunakan gaya 

yang ibu buat sendiri 

atau terispirasi dari 

seseorang? 

5. Apakah gaya ilustrasi 

juga bergantung 

dengan khalayak ?? 

 

online yang membuat 

ketagihan  

 

3) Untuk anak 8 sampai 10 

tahun karena anak 

kisaran umur tersebut 

memiliki imajinasi yang 

sangat aktif 

 

4) Narasumber memiliki 

banyak illustrator dari 

luar dan dalam negeri 

yang menggunakan 

warna warna hangat 

 

5) Narasumber hanya 

menunjukan apa yang 

ingin ditunjukan kepada 

anak-anak. 

 

Nabila membuat ilustrasi menggunakan gaya penggamabaran yang terinpirasi 

dari Artist di intagram yang beruser Augus, Hezky Kuriawan Istiadi, dan Alvin 

Resqy. Dalam ilustrasi yang dibuatnya tama melakuakn riset dan menurut 

pemahaman pribadi dengan sumber data ketertarikan Nabila pada anak anak.  

 

Ilustrasi sederhana dan bebas adalah yang Nabila kedepankan dalam setiap 

ilustrasi yang dibuatnya. Dalam pemilihan warna yang cerah namun sedikit 

pudar dan dalam material pewarnaanya pun menggunakan kuas bergaya krayon. 

Dalam menentukan latar belakang dan latar depan Nabila memilih 
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menggunakan warna polos dalam latar belakang dan karakter utama untuk 

menjadi latar depan.  

 

Dan cenderung mengdepankan narasi daripada ilustrasi. Dan menurut Nabila 

media ilustrasi digital bukanlah ancaman namun yang menjadi ancaman adalah 

game online. 

 

 

Wawancara Ahli Buku 

Bapak Opik 

1. Maaf pak, saya ingin tanya nih.. Bagaimana penjualan buku anak untuk beberapa 

bulan 

terakhir saat ini? 

Kalau saat ini, bulan-bulan sekarang tuh penjualannya standar yah, tidak telalu tinggi 

juga, 

karena bulan sekarang tuh mungkin emang rata-rata toko buku sedang ada penurunan 

(coba ini aa yang denger karna suara abangnya kecil wkwkwk), tapi alhamdulillahnya 

di kita 

ini standar. 

2. Lalu apakah standarisasi pada penjualan buku anak apakah hanya terdapat di 

semua 

kategori buku anak atau hanya ada beberapa saja? Misalnya ada 1 kategori buku anak 

yang 

stabil di atas atau ada yang kategori yang lain itu turun.. 

Ada, pasti ada, ada beberapa kategori buku anak yang tarolah penjualannya kurang 

dan 

ada juga yang penjualannya tinggi, karena tergantung dari penulisnya juga, atau dari 

para 

peminat buku anak (anak-anak itu sendiri maupun ibu mereka yang memilihkan 

bukunya 
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untuk si anak), 

3. Oh jadi penjualan buku ini teh bergantung dari penulisnya? Atau dari penerbit? 

Atau dari 

karna ini teh asik gitu, menarik banget? Faktor utamanya itu balik lagi ke anak, faktor 

kedua 

ibunya, kemudian penulis dan penerbit, kalau misalnya si penerbitnya bagus.. tarolah 

kategorinya mizan(gatau ini bener apa engga wkwkkww) itu bagus, kayak kkppk juga 

itu 

bagus.. mungkin anak-anak itu lebih ke keliatannya enak dibaca dan dicerna, itu aja 

sih 

faktor utamanya 

4. Kalau misalnya contoh buku yang spesiiknya kayak judulnya apa gitu yang 

penjualannya 

stabil atau bahkan bagus tuh? Yah kayak Seri halo balita, atau tentang kisah para nabi 

itu 

juga stabil terus yang lebih stabilnya itu KKPK, komik gitu kan, soalnya kalau KKPK 

yang 

bacanya itu dari kelas TK sampai kelas 6 SD itu masih baca.. 

5. Terus kalau misalnya untuk masuk buku ke dalam toko ini tuh ada standarisasinya 

gak sih? 

Atau masuk aja gitu? Oh ngga, pasti ada standarisasinya, kita di filter, jadi gini kan 

kalau 

masuk sini tuh ada tahapannya juga kan, di cek dulu, misalkan lewat penerbit juga 

kalau 

buku ini ada masalah kayak hal-hal yang tidak pantas, itu pasti penerbit pun langsung 

komunikasi langsung ke purchase kita 

6. Contohnya apa aja sih yang jadi standar itu? 

Contohnya gini, kayak komik, komik yang bentuknya fulgar gitu itu gaboleh, itu kan 

gak 

mendidik terus yang kedua yang jenis kekerasan, terus yang kata-katanya juga gak 

boleh 
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menyimpang 

7. Oh ya pak, kalau misalkan ada penjualan buku nih yang menurun nya itu drastis 

apa itu akan 

diberhentikan atau gimana gitu, ada gak strategi khusus untuk meningkatkan 

penjualan itu? 

Kalau di kita mungkin ya, biasanya kalau ada yang penjualannya kurang itu biasanya 

kita 

retur tapi dalam rubah quantytynya dan gak kita retur habis, kita sisain 5, dari 20 kita 

retur 

15 jadi sisa 5 itu kita coba, itu kita coba terus kalau kita ingin meng up buku itu balik 

lagi ke 

supliernya mau pakai cara apa dan bagaimana karna diisni kita hanya jasa penjualan 

aja 

8. Jadi pak, kan penjualan ini kan stabil ya untuk beberapa bulan terakhir, misalnya di 

event 

tertentu atau misalnya tarolah evet ramadhan nih, nah kalau disini tuh event apa yang 

biasanya dilakukan disini untuk menaikan penjalan buku? 

Ada, biasanya kami hanya memberikan diskon entah itu 15% atau 20%, itu balik lagi 

ke 

suplier, kita pun ada kerjasama ke suplier, atau untuk meng up biasanya kita kasih 

bonus 

 

entah itu bonus topeng atau apa, dan alau untuk bulan ramadhan juga ini kayaknya 

bagus 

kalau buku buku cerita kayak kisah nabi itu bagus 

9. Terus kalau misalnya kan ada nih kayak buku best seller apakah buku anak 

termasuk? Karena 

umumnya kan untuk best seller itu sendiri tuh adanya di novel-novel? Sedangkan 

untuk saya 

pribadi itu jarang banget yang liat best seller tuh jarang banget di buku anak, rata-rata 

untuk 

remaja keatas gitu.. 
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Jadi kayak kategori best seller karna yang datang kesini itu rata-rata usianya usia 

remaja, 

kalau anak-anak itu bisa dihitung, karna mereka mencari motivasi, sejarah dan novel 

kalau 

anak-anak itu kita pilih sebagian, contoh kayak bukunya why itu stabil tapi tetep balik 

lagi 

kan disini kita penjualannya lebih ke untuk kalangan remaja. 

 

Wawancara Andi Yhuda 

1. Apakah buku cerita anak dibuat berdasarkan pelenglompokan usia  

 

Yaa di kelompokan berdasarkan usia untuk anak di bawah usia 1-6 tahun dihiasi 

dengan banyak ilustrasi dan sedikit tulisan sedangkan untuk anak usia 7-12 

tahun tentu bertahap menmabahkan informasi tapi pada umumnnya pemberian 

informasi bias menjadi 50:50 atau bahkan 60:40 bahkan bias jadi bentukannya 

novel karena banyak anak dengan range usia 7-12 tahun sudah menyukai buku 

buku dengan informasi yang banyak tapi hal ini harus didukung dengan cerita 

yang kuat dengan penggunaan kalimat yang baik. 

2. Bagaimana buku ilustrasi buku untuk anak 7-9 tahun? 

Jika buku berbentuk buku eknsiklopedia banyak skali buku buku yang menarik 

namun jika buku cerita this is how we make it dan jika buku darindonesia trdapat 

di buku kkpk yang dulu terbitan lama 

3. Bagaimana desainn ayng sesui untuk buku cerita anak? 

4. Buku cerita anak bias banyakjenis dan banyak gaya visual namun detail 

bertahan seusi umur untuk anak berumur 1-6 tahun diusahakan menggunakan 

warna warna dan karakter yang sederhana dan semakin tinggi range umur 

semakin tambah detail ilustrasi dan warna sudah dapat menggunakan dimensi 

dan gradasi. 

Tabel II.2 Wawancara dengan Andi Yhuda 
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Narasumber Pertanyaan Jawaban 

Andi 

Yudha(kak 

Andu 

5. Apakah buku 

cerita anak dibuat 

berdasarkan 

pelenglompokan 

usia  

 

 

 

 

 

6. Bagaimana buku 

ilustrasi buku 

untuk anak 7-9 

tahun? 

 

 

 

 

 

7. Bagaimana desain 

yang sesuai untuk 

buku cerita anak? 

 

1) Pengelompokan buku anak 

dibagi menjadi 2 gaya 

penyampaian untuk 1-6 tahun 

buku ilustrasi yang memiliki 

banyak ilustrasi sederhana dan 

kalimat yang sedikit. Lalu 7-12 

tahun bisa menambahkan detail 

ilustrasi dan memperkaya 

informasi buku  

 

2) Jika buku berbentuk buku 

eknsiklopedia banyak referensi 

yang baik dan sesuai, namun 

jika buku cerita yang dapat 

dijadikan referensi yaitu “this is 

how we make it” dan jika buku 

dari indonesia terdapat di buku 

kkpk terbitan lama. 

 

3) Buku cerita anak bisa banyak 

jenis dan banyak gaya visual 

namun detail bertahap sesuai 

umur anak, berumur 1-6 tahun 

diusahakan menggunakan 

warna dan karakter yang 

sederhana dan semakin tinggi 

range umur semakin tambah 

detail ilustrasi dan warna sudah 
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dapat menggunakan dimensi 

dan gradasi. 
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