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 Media buku pop-up ini merupakan media yang tepat bagi pengajar sekolah minggu ataupun untuk 

orang tua yang ingin mengajari anaknya berdoa dengan cara yang lebih menarik, menyenangkan dan 

kreatif. Keluarga sebagai tempat belajar pertama bagi anak sangat efektif untuk menggunakan buku ini 

dimana akan terjadi interaksi timbal balik antara orang tua – buku ajar – dan anak. Dengan media buku 

pop-up ini anak akan mendapatkan pengalaman baru karena anak dapat berinteraksi dengan buku yang 

dapat secara tiba-tiba tampil menjadi bentuk tiga dimensi. 

 

 

 

 

 Dengan media buku pop-up ini anak juga dapat meminimalisir kegiatan anak jaman sekarang 

yang identik dengan gadget seperti ponsel tablet ataupun laptop yang biasa anak jaman sekarang 

gunakan untuk belajar dan bermain. Media ini dapat menjadi solusi untuk mengajari anak berdoa dengan 

cara yang lebih menarik dan kreatif. 

 

 Dalam pengerjaan buku pop-up ini penulis mendapatkan berbagai masukan dan kritikan dari 

berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan lebih baik dari sebelumnya. Namun penulis 

sadar bahwa buku ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masukan dan kritikan dari 

pembaca sangatlah berguna nantinya bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulis 

sebelumnya. Semoga dengan hardirnya buku ini, dapat bermanfaat bagi khalayak ramai. 
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ABSTRAK 

 

 

Doa merupakan pernyataan bahwa kita percaya akan kasih Allah yang berlimpah untuk kita. 

Doa adalah salah satu unsur kehidupan orang beriman, namun doa bukanlah sebuah pokok. 

Melainkan iman,  pengharapan serta kasihlah yang menjadi pokok. Kehidupan bersama dalam 

gereja sangatlah penting dalam kegiatan doa. Konsili Vatikan II menyebutkan “Gereja-Keluarga”, 

bahwa keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan bersama dimana dilakukan kebiasaan 

doa bersama dalam keluarga. Selain itu perhatian keluarga juga berperan sebagai kegiatan 

katekese. Kebiasaan doa juga dikembangkan kembali dalam kelompok doa di lingkungan misalnya. 

Akhirnya tindakan konkret dari ini adalah berperan dalam perayaan liturgi gereja. 

 

Dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini, anak-anak saat ini lebih cenderung untuk 

bermain dengan gadgetnya masing-masing dan cenderung malas untuk berdoa. Terbukti ketika 

saat seseorang tidak percaya diri ketika ditunjuk untuk memimpin doa, tidak sedikit yang menolak 

untuk memimpin doa dan melemparnya ke orang lain. Orang tua juga terkadang malas untuk 

mengajari anak berdoa ataupun mengadakan doa bersama di dalam keluarga tersebut. 

Kecenderungan-kecenderungan ini yang akan nantinya merusak iman anak muda katolik sebagai 

penerus Gereja di masa depan. 

 

Keluarga sebagai tempat belajar pertama bagi anak haruslah secara aktif dan tekun 

memberikan pelajaran doa kepada anak sebagai salah satu bentuk formatio iman pada anak usia 

dini. Selain dapat menambah iman anak, orang tua juga dapat belajar dari kegiatan tersebut serta 

mempertebal iman dari orang tua itu sendiri. 

 

Buku popup doa katolik dapat menjadi media bagi orang tua untuk mengajari anak doa 

sekaligus sebagai sarana bermain bersama anak karena buku popup menawarkan ilustrasi dan 

pengalaman berbeda bagi anak dan juga orang tua dalam belajar dan bermain. 

 

Kata kunci : Pop-up, doa, interaktif, formatio iman 

 

 

 

 

 

 

 

Prayer is a statement that we believe in God's abundant love for us. Prayer is one of the 

elements of the life of the believer, but prayer is not a staple. Rather, faith, hope, and is love that is a 

staple. Common life in the church is very important in prayer activities. Vatican II mentions the 

"Church-Family", that the family as the first place in a common life which made a habit of praying 

together in the family. In addition it also serves as a family concern catechetical activity. The habit 

of prayer is also developed back in a group prayer in the neighborhood, for example. Finally, 

concrete actions of this is instrumental in the liturgical celebrations of the church. 

 

With the influence of globalization, children today are more inclined to play with the gadget 

each and are lazy to pray. Proved when the current one is not confident when he was appointed to 

lead a prayer, not a few who refused to lead the prayer and tossed it to others. Parents are also 

sometimes reluctant to teach children to pray or hold a joint prayer in the family. These trends will 

eventually undermine the faith of young Catholics as the successor of the Church in the future. 

 

The family as the first place of learning for children should be actively and diligently provides 

prayer lessons to children as one form of  faith formation in early childhood. Besides being able to 

add to the faith of children, parents can also learn from the activity and strengthen the faith of the 

parents themselves. 

 

This Catholic prayer pop-up book can be a medium for parents to teach children to prayer as 

well as a means to play with the children for a popup book offers illustrations and different 

experiences for children and parents in the learning and play. 

 

Keywords : Pop-up, pray, interactive, faith formation 
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