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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum tentang Scrapbook   

Scrapbook  mulai populer di Inggris pada abad ke-15, seni menempel foto 

ini biasanya digunakan untuk menulis resep makanan, kutipan surat, dan banyak 

hal lainnya, pembuat scrapbook  biasa disebut scrapbook-er. Scrapbook  pada 

waktu itu berbentuk buku tidak seperti sekarang dengan banyak macam 

bentuknya.  

Pada abad ke-16 muculnya tren album persahabatan, album ini seperti 

buku tahunan yang modern dimana pelanggan dapat memasukan nama, judul, 

serta teks singkat sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Sedangkan di Indonesia scrapbook  baru saja populer pada 6 tahun 

terakhir ini, scrapbook  di Indonesia ada bermacam-macam bentuknya dan 

kegunaannya, seperti scrapbook  dalam bentuk frame atau biasa disebut 

scrapframe dan scrapbook  dalam bentuk buku. Biasanya orang Indonesia 

membuat scrapbook untuk : mahar atau seserahan perkawinan dalam agama 

islam, untuk kado ulang tahun, aniverssary, dan kelulusan.  

4.2.  Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang bertempat tinggal di kos dekat Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang yang berjumlah 10 orang. 10 responden tersebut 

semuanya adalah mahasiswi yang berkuliah di fakultas FEB Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, kriteria dari responden yang dipilih adalah responden 

yang mengerti apa itu scrapbook  dan juga menyukai scrapbook. 

Tabel 4.2.1. Gambaran Responden 

 

No  Nama  Fakultas  NIM  Alamat  Umur  

1. Hani  FEB  15.G1.0083 Jalan Pawiyatan 

Luhur no 41 (Kos 

Hebron) 

19 tahun 

2. Margareth  FEB 15.G1.0100 Jalan Tinjomoyo 

no. 7 (Kos Santi 

Graha) 

19 tahun 

3. Ira FEB 12.60.0146 Jalan Pawiyatan 

Luhur no. 62 (Kos 

Wisma Hijau) 

22 tahun 

4. Voni  FEB 12.30.0199 Jalan Karang Rejo 

Barat No. 88 (Kos 

Juliete) 

22 tahun 

5. Feri  FEB 13.31.0049 Jalan Tinjomoyo 2 

(Kos Griya Widya) 

21 tahun 

6. Novi  FEB 15.G1.0019 Jalan Pawiyatan 

Luhur no.60 (Kos 

Victory) 

18 tahun  

7. Resa  FEB 15.D1.0097 Jalan Pawiyatan 

Luhur no.60 Kos 

Victory) 

17 Tahun 

8. Devina  FEB 14.G1.0157 Jalan Pawiyatan 

Luhur no 27 (Kos 

Wisma Khanti) 

20 tahun 

9. Tirza  FEB 14.H1.0009 Jalan Pawiyatan 

Luhur no 41 (Kos 

Hebron) 

20 Tahun 

10. Hana  FEB 12.30.0114 Jalan Karang Rejo 

Barat No. 88 (Kos 

Juliete) 

22 tahun  

Sumber : data primer  
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4.3.  Analisis Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan metode brainstroming, 

dilakukan reduksi data lalu penyajian data dan conclusion. Maka hasil yang 

diperoleh sebagai berikut : 

4.3.1. Hasil Brainstroming  

Brainstroming adalah metode pengumpulan data yang dipakai 

dalam penelitian ini, brainstroming dilakukan untuk mengumpulkan ide 

sebanyak-banyaknya dari responden. Dalam enam fase pengembagan 

produk, tahap ini sama dengan tahap perencanaan karena pada tahap 

pengumpulan data ini dilakukan pengumpulan ide sebanyak-banyaknya 

sebelum dilakukan pengembangan konsep untuk mendapatkan ide yang 

lebih matang lagi. Dari 10 anggota brainstroming maka ide yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.1.  

Tabel 4.3.1.1. Hasil Brainstroming 

No Nama Ide 

1. Hani  Membuat scrapbook  dari kardus lalu 

dibentuk seperti buku 

Dibuat seperti bentuk kado lalu waktu 

dibuka kadonya muncul  foto-foto  yang 

dibuat dari koran berbentuk surat 

Membuat scrapbook  dari kertas bekas 

dibuat dalam bentuk frame  

2. Margareth  Memberi space untuk kartu ucapan agar 

konsumen dapat menulis sendiri ucapan 

yang diinginkan  

3. Ira  Foto ditempel menggunakan magnet 

sehingga foto bisa diganti-ganti  

4. Voni  Diberi space kosong untuk foto supaya 

konsumen dapat menaruh foto yang 

inginkan dan menggantinya jika 

diinginkan  
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5. Feri Scrapbook  dengan media 3D, sehingga 

dari bentuk sisi manapun foto yang 

diinginkan dapat dilihat misalnya : 

bentuk box . box punya 6 sisi, mungkin 5 

sisinya bisa dibuat media untuk 

scrapbook , masing-masing sisi diisi foto 

dengan yang berbeda dan foto yang beda, 

dan dalam box juga bisa diisi media 

player kecil untuk musik 

6. Novi  scrapbook  yang dalam bentuk pop-up 

karena dalam bentuk pop-up lebih lucu 

tampilannya  

7. Resa  Bentuk topi toga = untuk hadiah wisuda  

Dibuat seperti bunga = untuk kasih pacar, 

teman, dll 

Dibuat seperti sling bag  

Dibuat seperti dompet  

8.  Devina  Scrapbook  yang dibuat dalam bentuk 

frame  

Scrapbook  yang dibuat didalam buku 

atau novel  

9.  Tirza  scrapbook  dalam bentuk album foto juga 

diberi hiasan pernak pernik dan 

dihalaman selanjut-selanjutnya itu diberi 

CD atau diselipikan video-video di dalem 

CDnya itu  

10.  

 

 

Hana  space untuk kartu ucapan, agar konsumen 

dapat menulis ucapannya sendiri 
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4.3.2. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

 

Setelah dilakukan kegiatan brainstroming, maka dilakukan reduksi 

data. Jumlah informasi yang didapat dalam sebuah penelitian cukup 

banyak oleh karena itu perlu dicatat secara detil dan rinci dengan cara 

mereduksi data. Mereduksi data bertujuan untuk merangkum, memilih hal-

hal yang pokok atau hal-hal yang penting dalam sebuah penelitian lalu 

membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang sudah 

direduksi menjadi lebih jelas dan dapat membantu dalam penelitian 

selanjutnya. 

Reduksi data bertujuan untuk memilah atau menyaring ide yang 

didapat dari kegiatan brainstroming, dari beberapa banyak ide yang 

didapat lalu dipilih ide yang sesuai dan membuang ide yang tidak sesuai 

dengan kriteria. Oleh karena itu tahap reduksi data ini masuk dalam fase 

pengembangan konsep dalam enam fase pengembangan produk, karena 

dalam reduksi data ini ide yang didapat dari kegiatan brainstroming dipilih 

kembali dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sehingga ide yang 

didapat untuk pengembangan produk scrapbook sudah lebih matang, 

sehingga memudahkan dalam tahap penelitian selanjutnya. 
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Adapun kriteria reduksi data yang didapat dari brainstroming 

adalah sebagai berikut : 

a. Ide yang dipilih adalah ide yang tidak aneh atau masuk akal. 

b. Ide yang dipilih adalah ide yang dapat direalisasikan. 

c. Ide yang dipilih adalah ide yang mempunyai nilai jual. 

d. Ide yang dipilih mempunyai fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

No Nama Ide Kriteria a (ide 

yang masuk 

akal) 

Kriteria b (ide 

dapat 

direalisasikan) 

Kriteria c 

(ide 

mempunyai 

nilai jual) 

Kriteria d (ide 

mempunyai 

fungsi) 

Keterangan 

1. Hani Membuat scrapbook  dari 

kardus lalu dibentuk seperti 

buku, 

dibuat seperti bentuk kado 

lalu waktu dibuka kadonya 

muncul  foto-foto  yang 

dibuat dari koran berbentuk 

surat 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ide dari hani adalah scrapbook 

yang buat dalam bentuk box dan 

dalam bentuk buku yang terbuat 

dari kardus. Ide hani ini sudah 

dapat memenuhi semua kriteria. 

Ide pembuatan scrapbook yang 

dibuat dalam bentuk box ini tidak 

aneh, dapat direalisasikan dan 

mempunyai fungsi tapi dalam 

kriteria nilai jual masih kurang 

memenuhi kriteria karena dibuat 

dari kardus. Karena jika 

kemasannya dari bahan bekas 

akan kurang menarik. Jumlah 

score 15 poin 

Membuat scrapbook  dari 

kertas bekas dibuat dalam 

bentuk frame 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Ide pembuatan scrapbook dalam 

bentuk frame dengan 

menggunakan kertas bekas sudah 

memenuhi semua 

kriteria,khususnya pada kriteria 

mempunyai nilai jual, karena 

kemasan dalam bentuk frame 

akan lebih menarik daripada 

kemasan dalam bentuk box yang 

terbuat dari kardus. Jumlah score 

16 poin 

 

 

 

Tabel 4.3.2.1. Hasil Analisis Reduksi Data 
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2. Margareth Memberi space untuk kartu 

ucapan agar konsumen 

dapat menulis sendiri 

ucapan yang diingkan  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Ide pemberian space kosong untuk 

kartu ucapan memenuhi semua 

kriteria, pemberian space kosong ini 

sangat berfungsi untuk memudahkan 

konsumen untuk menuliskan 

ucapannya sendiri. 

Jumlah score 15 poin 

3. Ira Foto ditempel menggunakan 

magnet sehingga foto bisa 

diganti-ganti  

 

3 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

4 

Ide ini sebenarnya sudah hampir 

memenuhi kriteria tetapi pada 

kriteria ide yang dapat direalisasikan 

masih pada tahap cukup memenuhi 

saja karena foto yang ditempel 

menggunakan magnet akan susah 

dalam pengaplikasiannya dalam 

scrapbook. Magnet yang ada pada 

scapbook akan mengganggu 

tampilan scrapbook. Jumlah score 14 

poin 

 Voni Diberi space kosong untuk 

foto supaya konsumen dapat 

menaruh foto yang inginkan 

dan menggantinya jika 

diinginkan  

4 4 4 4 Pada ide voni ini hampir sama 

seperti ide yang didapat dari ira yaitu 

memberi space kosong untuk 

konsumen meletakan fotonya sendiri, 

tetapi pada ide voni ini tidak 

disebutkan menggunakan magnet 

sehingga ide voni ini dapat 

memenuhi semua kriteria. Jumlah 

score 16 poin 
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5. Feri  Scrapbook  dengan media 

3D, sehingga dari bentuk 

sisi manapun foto yang 

diinginkan dapat dilihat 

misalnya : bentuk box . box 

punya 6 sisi, mungkin 5 

sisinya bisa dibuat media 

untuk scrapbook , masing-

masing sisi diisi foto dengan 

yang berbeda dan foto yang 

beda, dan dalam box juga 

bisa diisi media player kecil 

untuk musik 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

Ide dari feri ini scrapbook yang dibuat dalam 

bentuk box dengan memanfaatkan beberapa sisi 

dari box tersebut dan menambahkan media player 

pada box, dari keempat kriteria sudah dapat 

memenuhi tetapi pada kriteria ide dapat di 

realisasikan dan ide yang tidak aneh dan masuk 

akal masih kurang terpenuhi, pengaplikasian 

media player di box tidak bisa di realisasikan 

karena scrapbook adalah seni menempel kertas-

kertas dan foto-foto sehingga penempatan media 

player pada pada scrapbook kurang sesuai. 

Jumlah score 14 poin 

 

6. Novi scrapbook  yang dalam 

bentuk pop-up karena dalam 

bentuk pop-up lebih lucu 

tampilannya  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Ide yang diberikan oleh novi adalah scrapbook 

yang terbuat dalam bentuk box, ide ini sudah 

memenuhi semua kriteria. Jumlah score 16 poin 
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7. Resa a. Bentuk topi toga untuk 

hadiah wisuda  

2 3 2 3 Ide scrapbook dalam bentuk topi toga ini 

sebenarnya kurang cocok karena scrapbook 

dalam bentuk topi toga ini tidak masuk akal,aneh 

dan juga mempunyai nilai jual yang rendah 

karena pembuatan topi toga dari barang bekas 

tampilannya akan kurang menarik. Jumlah score 

10 poin  

  b. Dibuat seperti bunga 

untuk kasih pacar, 

teman, dll 

 

2 2 2 3 Ide buat scrapbook dibaut menjadi bunga ini 

kurang masuk akal karena jika kertas yang dibuat 

menjadi buket bunga tidak bisa dinamakan 

scrapbook.karena bunga pada scrapbook hanya 

sebagai aksesoris tambahan. Jumlah score 9 poin 

  c. Dibuat seperti sling bag  

 

2 2 2 2 Ide pembuatan scrapbook dalam bentuk sling bag 

tidak masuk akal karena jika dibuat dalam bentuk 

sling bag tidak bisa dinamakan scrapbook tetapi 

kerajinan tangan tas. Jumlah score 8 

  d. Dibuat seperti dompet 2 2 2 2 Ide pembuatan scrapbook dalam bentuk dompet 

tidak cukup untuk memenuhi keempat kriteria 

karena jika kertas bekas,kardus dan bahan-bahan 

bekas yang terbuat dari kertas dijadikan seperti 

dompet makan namanya adalah kerajinan tangan 

dompet bukan scrapbook karena scrapbook 

adalah seni menempel kertas atau foto-foto yang 

dibuat menjadi album foto, resep makanan,dll. 

Jumlah score 8 poin 

8. Devina a. Scrapbook  yang dibuat 

dalam bentuk frame  

 

4 4         4 4  Ide pembuatan scrapbook dalam bentuk frame 

sudah memenuhi semua kriteria. Jumlah score 16 

poin  
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  Scrapbook  yang dibuat 

didalam buku atau novel 

4  4  3  4  Ide pembuatan scrapbook dalam bentuk buku 

atau novel sudah memenuhi semua kriteria tetapi 

pada kriteria “ide harus mempunyai nilai 

jual”,hanya cukup memenuhi karena scrapbook 

dalam kemasan dari buku bekas kurang menarik 

jika akan dijual kepada konsumen. Jumlah score 

15 poin  

9. Tirza Scrapbook dalam bentuk 

album foto juga diberi 

hiasan pernak pernik dan 

dihalaman selanjut-

selanjutnya itu diberi CD 

atau diselipikan video-video 

di dalem CDnya itu  

4 4 3 4 Ide pembuatan scrapbook dalam album foto 

sudah memenuhi semua kriteria karena ide ini 

dapat di realisasikan dan tidak aneh, memiliki 

nilai jual dan tentu saja mempunyai fungsi yaitu 

dapat menyimoan banyak foto. Ide pemberian 

space kosong untuk CD juga dapat direalisasikan 

dan tidak aneh,menunjang juga untuk menambah 

nilai jual dan juga mempunyai fungsi yaitu 

menyimpan CD yang dapat diisi sebagai ucapan-

ucapan. Jumlah score 15 poin 

10. 

 

 

Hana space untuk kartu ucapan, 

agar konsumen dapat 

menulis ucapannya sendiri 

4  4  4  4   Ide penambahan space kosong untuk kartu 

ucapan juga sudah memenuhi semua kriteria, 

karena penambahan space kosong ini sangat 

bermanfaat bagi konsumen untuk menulis 

ucapannya sendiri. Jumlah score 16 poin 

Keterangan : 

1 = tidak memenuhi  

2 = cukup memenuhi 

3 = memenuhi 

4 = sangat memenuhi  
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Setelah dilakukan reduksi data atau memilah ide dengan menggunakan 

beberapa kriteria, ada beberapa ide yang lolos dari kriteria-kriteria yang sudah 

ditetapkan. Dari 15 ide yang diperoleh setelah disaring kembali melalui 4 kriteria 

maka diperoleh 8 ide, ide yang dipilih adalah ide yang mempunyai jumlah score 

minimal 14 poin, lalu ide yang sudah disaring diaplikasikan dalam pembuatan 

scrapbook dari limbah padat ini. Pernyataan kebutuhan dari hasil inteprestasi 

pernyataan pemanfaatan limbah padat yang dibuat menjadi scrapbook  yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 4.3.2.2. Interprestasi Pernyataan Responden 

Pernyataan Responden  Pernyataan Kebutuhan 

Responden 

Menurut modelnya 

Dibutuhkan scrapbook  yang menarik contohnya 

dalam bentuk pop-up (dalam box) 

Scrapbook  dalam bentuk 

pop-up/Box 

Dibutuhkan scrapbook  dalam bentuk frame  Membuat scrapbook  

dalam bentuk frame  

Dapat memanfaatkan novel bekas untuk dibuat 

scrapbook   

Membuat scrapbook  dari 

novel bekas  

Membutuhkan scrapbook  yang dapat dilihat dari 

beberapa sisi, masing-masing sisi dapat dilihat 

dengan latar yang berbeda 

Membuat scrapbook  

dalam bentuk 3D / Box 

Dibutuhkan scrapbook  untuk menyimpan banyak 

foto 

Membuat scrapbook  

dalam bentuk album foto 

Menurut fitur tambahan yang dibutuhkan  

Membutuhkan tempat untuk konsumen dapat 

meletakan fotonya sendiri pada scrapbook  

Memberikan space kosong 

untuk konsumen dapat 

menempel foto sesuai 

keinginannya sendiri 

Dibutuhkan space kosong bagi konsumen untuk 

menuliskan ucapan yang diinginkan konsumen 

Membuat scrapbook  yang 

diberi space kosong untuk 

menuliskan ucapan yang 

diinginkan konsumen 

Dibutuhkan tempat kosong untuk tempat CD  Memberikan space kosong 

untuk CD  
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Berdasarkan kriteria-kreteria yang sudah ditetapkan maka terpilih 

beberapa ide dari brainstroming yang dijadikan menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok menurut model scrapbook  dan menurut kelompok fitur tambahan pada 

scrapbook. Menurut modelnya : Scrapbook  dalam bentuk pop-up/Box, Membuat 

scrapbook  dalam bentuk frame, Membuat scrapbook  dari novel bekas, Membuat 

scrapbook  dalam bentuk 3D / Box, Membuat scrapbook  dalam bentuk album 

foto. Sedangkan menurut fitur tambahannya seperti menambahkan space kosong 

untuk foto, menambahkan space kosong untuk kartu ucapan, dan menambahkan 

space kosong untuk CD.  

Ada 5 ide pembuatan scrapbook  dari limbah padat menurut modelnya dan 

3 ide pembuatan scrapbook  dari limbah padat menurut fitur tambahannya sudah 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu dari semua ide masuk akal atau tidak 

ada ide yang aneh, ide yang didapat dapat direalisasikan atau ide dalam 

pembuatan scrapbook  ini dapat dibuat, dari semua ide mempunyai nilai jual 

tetapi tidak semunya mempunyai nilai jual yang tinggi, hal ini akan dipilih lagi 

dalam tahap verivication dan selanjutnya semua ide mempunyai fungsi masing-

masing yaitu sama-sama mempunyai fungsi untuk menyimpan foto, mempunyai 

fungsi sebagai kado ulangtahun, sebagai kado aniversarry, sebagai kado kelulusan 

maupun sebagai mahar untuk pernikahan adat islam. 
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4.3.3. Display Data ( Penyajian Data ) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah yang berikutnya 

dilakukan penyajian data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan untuk 

dipahami apa yang sedang terjadi dan memudahkan untuk merencanakan 

kerja selanjutnya. Dari pernyataan kebutuhan responden dari interpretasi 

pernyataan responden pada saat dilakukan kegiatan brainstroming dapat 

dilihat pada diagram pohon klasifikasi kebutuhan responden dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.3.1. Diagram Pohon Klasifikasi Kebutuhan Responden 

Dari pohon klasifikasi kebutuhan responden yang ada di atas memudahkan 

peneliti untuk melanjukan tahap penelitian selanjutnya, dari pohon klasifikasi 

kebutuhan responden ini dapat dilihat dengan jelas dan mudah bahwa scrapbook  

yang seperti apa yang dapat dijadikan alternatif desain yaitu menurut modelnya 

Tempat 

CD 

Scrapbook  dari 

limbah padat yang 

menarik   

Model 

 

Bahan 

baku  

Fitur 

tambahan 

frame 

Buku/

novel 

Box 

Limbah 

padat 

Tempat 

foto 

Album 

foto 

Tempat 

ucapan 
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scrapbook  dapat dibuat dalam bentuk album foto, frame, buku, box dan menurut 

fitur tambahannya seperti menambahkan space kosong untuk foto, space kosong 

untuk kartu ucapan, dan space kosong untuk CD. 

4.3.4. Conclusion Drawing / Verification 

Pada tahap ini sama dengan fase perancangan tingkat sistem, pada 

stahap ini disampaikan beberapa alternatif tentang desain scrapbook  yang 

akan dirancang dalam peta morfologi, seperti model scrapbook  dan fitur 

tambahan pada scrapbook . Alternatif ini dibuat bertujuan untuk memilih 

alternatif terbaik dalam rancangan produk scrapbook  dari limbah padat 

ini, atas dasar interprestasi dari pernyataan kebutuhan responden yang 

disampaikan pada saat melakukan kegiatan brainstroming. Peta morfologi 

pengembangan produk scrapbook  dari limbah padat ini dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.3.4.1. Peta Morfologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Alternatif 

Model 

scrapbook  

Dalam bentuk box (dari 

kardus sepatu) 

 

Dalam bentuk frame 

30cmx30cm 

 

Dalam bentuk 

buku/novel 

 

 

 

Dalam bentuk 

album foto (dari 

kertas karton) 

15cmx15cm 

 

Fitur 

tambahan 

pada 

scrapbook  

Space kosong untuk foto Space kosong untuk kartu 

ucapan 

Space kosong untuk CD  

Bahan 

baku 

Limbah padat ( kertas, 

kardus, tiket nonton, tiket 

kereta, dll ) 
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Dari kreteria yang sudah ditetapkan, semua ide yang disaring sudah 

memenuhi kriteria tetapi pada kriteria ide harus mempunyai nilai jual yang 

mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, setelah diamati ide model scrapbook  

yang mempunyai nilai jual lebih tinggi adalah scrapbook  dalam bentuk frame 

karena jika dibuat dalam bentuk box atau dari kardus sepatu, dari buku bekas/ 

novel bekas, dibuat menjadi album foto dari kertas karton, tampilan scrapbook  

akan kurang menarik dan tidak mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga 

kesimpulan yang didapat adalah scrapbook  dari limbah padat yang cocok dibuat 

dalam bentuk frame karena tampilan akan lebih menarik dan tentu juga 

mempunyai nilai jual yang tinggi daripada ide-ide lainnya. Dan fitur tambahan 

yang dipilih adalah menambahkan space kosong untuk foto dan kartu ucapan, 

sedangkan alasan peneliti tidak memilih space kosong untuk meletakan CD 

adalah karena fitur tambahan ini hanya cocok pada scrapbook  dalam bentuk buku 

atau album foto saja.  
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4.3.5.  Prototype  

 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan pembuatan produk baru 

scrapbook  dari limbah padat yang dituliskan secara detail proses 

pembuatan scrapbook, tahap ini berada pada fase perancangan detail 

dalam enam fase pengembangan produk, adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut :  

a. Langkah pertama, siapkan frame/bingkai foto yang akan dijadikan 

scrapbook   

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.5.1. Frame 

b. Langkah kedua, pada alas foto tempel kertas untuk dasar scrapbook , 

dasar scrapbook  dapat ditumpuk-tumpuk sesuai dengan keinginan dan 

menyesuaikan tinggi frame agar frame dapat ditutup. Pada gambar 

dasar scrapbook 1 dilakukan penempelan kertas yang paling dasar lalu 

dapat dilihat pada gambar dasar scrapbook 2 dilakukan penumpukan 

dasar-dasar scrapbook dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga 

menghasilkan tingkatan-tingkatan scrapbook yang dari lebar ke sempit 

pada dasar scrapbook yang dapat dilihat pada gambar scrapbook 3. Hal 

ini bertujuan untuk membuat scrapbook lebih menarik karena 

scrapbook terlihat penuh. 
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Gambar 4.3.5.2. Dasar Scrapbook 1 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.5.3. Dasar Scrapbook 2 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.5.4 Dasar Scrapbook 3 

 

Langkah ketiga, setelah dasar scrapbook  dibuat, mulai tempel space-space 

kosong untuk foto dan space kosong untuk menuliskan ucapan dan tambahkan 

aksesoris-aksesoris yang diinginkan, pada Gambar 4.3.5.5.  dapat dilihat bagian 

sebelah kiri contoh aksesoris yang digunakan seperti kancing baju yang sudah 
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tidak terpakai dan pita jepit rambut yang sudah tidak terpakai. Dan pada Gambar 

4.3.5.5. aksesoris dan tempat foto dan kartu ucapan sudah ditempel 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.5.5. aksesoris scrapbook 

c. Langkah terakhir, masukan scrapbook  yang sudah jadi kedalam frame, 

dan hasil akhirnya dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.5.6. scrapbook jadi 
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4.3.6. Pengujian Prototype 

 

Setelah dibuat prototype maka langkah selanjutnya dilakukan 

survei kembali kepada 10 responden yang sekaligus adalah 10 anggota 

brainstroming, dengan cara menyebarkan kuesioner dan menunjukan hasil 

prototype, pada tahap ini dalam enam fase pengembangan produk berada 

pada fase pengujian dan perbaikan. Kuesioner yang disebarkan berisi 5 

pertanyaan tentang produk baru scrapbook  yang terbuat dari limbah 

padat, penyebaran kuesioner dilakukan juga dengan menunjukan hasil 

produk yang sudah jadi.  

Alasan dilakukan survei kembali adalah untuk memastikan kembali 

scrapbook  dari limbah padat yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan responden. Adapun hasil dari survei dari 10 responden yang 

telah dilakukan sebagai berikut :  

1. Sebanyak 8 responden dari 10 responden menyatakan sangat setuju dan 2 

responden dari 10 responden menyatakan setuju dari pernyataan “ide 

scrapbook yang dibuat dari limbah padat sangat menarik, unik, bagus”  

2. Sebanyak 7 responden dari 10 responden menyatakan sangat setuju dan 3 

responden dari 10 responden menyatakan setuju dari pernyataan 

“scrapbook yang dibuat dari limbah padat dapat mengurangi peredaran 

limbah padat yang ada dilingkungan” 
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3. Sebanyak 6 responden dari 10 responden menyatakan sangat setuju dan 4 

reponden menyatakan setuju dari pernyataan “pemanfaatan limbah padat 

yang dijadikan scrapbook dapat menjadi peluang usaha baru 

4. Sebanyak 7 responden dari 10 responden menyatakan sangat setuju dan 3 

responden dari 10 responden menyatakan setuju dari peryataan 

“scrapbook  dari limbah padat dapat dijadikan sebagai kado ulang tahun, 

aniversarry,dan lain-lain” 

5. Sebanyak 6 responden dari 10 responden menyatakan sangat setuju, 3 

responden dari 10 responden menyatakan setuju dan 1 responden 

menyatakan tidak setuju dari pernyataan pengembangan produk 

scrapbook  yang terbuat dari limbah padat ini belum pernah anda temui 

sebelumnya 

Tabel 4.3.6.1. Hasil Survei Tanggapan tentang Scrapbook dari 

Limbah Padat 

No Pernyataan Penilaian Analisis 

SS S TS STS 

1. ide scrapbook  yang dibuat 

dari limbah padat sangat 

menarik, unik, bagus 

 

80% 20% 0% 0% 100% responden setuju 

dengan pernyataan “ide 

scrapbook  yang dibuat 

dari limbah padat sangat 

menarik, unik, bagus” dan 

0% tidak setuju. 

 

2. scrapbook  yang dibuat dari 

limbah padat dapat 

mengurangi peredaran limbah 

padat yang ada dilingkungan 

 

70% 30% 0% 0% 100% responden 

menyatakan setuju dari 

pernyataan “scrapbook  

yang dibuat dari limbah 

padat dapat mengurangi 

peredaran limbah padat 

yang ada dilingkungan” 

dan 0% menyatakan tidak 

setuju. 
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No Pernyataan Penilaian Analisis 

 

3. pemanfaatan limbah padat 

yang dijadikan scrapbook  

dapat menjadi peluang usaha 

baru 

 

60% 40% 0% 0% 100% responden 

menyatakan setuju dari 

pernyataan “pemanfaatan 

limbah padat yang 

dijadikan scrapbook  dapat 

menjadi peluang usaha 

baru” dan 0% tidak setuju 

 

4. scrapbook  dari limbah padat 

dapat dijadikan sebagai kado 

ulang tahun, aniversarry,dll 

 

70% 30% 0% 0% 100% responden 

menyatakan setuju dari 

pernyataan “scrapbook  

dari limbah padat dapat 

dijadikan sebagai kado 

ulang tahun, 

aniversarry,dll” dan 0% 

tidak setuju 

 

5. pengembangan produk 

scrapbook  yang terbuat dari 

limbah padat ini belum 

pernah anda temui 

sebelumnya 

 

60% 30% 10

% 

0% 90% respoden menyatakan 

setuju dari pernyataan 

“pengembangan produk 

scrapbook  yang terbuat 

dari limbah padat ini 

belum pernah anda temui 

sebelumnya” dan 10% 

tidak setuju. 

 

 

 

Dari penelitian di atas yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebar kuesioner 

kepada 10 responden, hasil analisisnya adalah  

1. 100% responden setuju dengan pernyataan “ide scrapbook  yang dibuat 

dari limbah padat sangat menarik, unik, bagus” dan 0% tidak setuju.  

2. 100%  responden menyatakan setuju dari pernyataan “scrapbook  yang 

dibuat dari limbah padat dapat mengurangi peredaran limbah padat yang 

ada dilingkungan” dan 0% menyatakan tidak setuju.  
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3. 100% responden menyatakan setuju dari pernyataan “pemanfaatan limbah 

padat yang dijadikan scrapbook  dapat menjadi peluang usaha baru” dan 

0% tidak setuju.  

4. 100% responden menyatakan setuju dari pernyataan “scrapbook  dari 

limbah padat dapat dijadikan sebagai kado ulang tahun, aniversarry,dll” 

dan 0% tidak setuju.  

5. 90% respoden menyatakan setuju dari pernyataan “pengembangan produk 

scrapbook  yang terbuat dari limbah padat ini belum pernah anda temui 

sebelumnya” dan 10% tidak setuju. 

Dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 10 

responden hasil yang didapat adalah responden sudah puas dengan hasil prototype 

yang sudah jadi, hal itu dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menunjukan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju bahwa pemanfaatan 

limbah padat menjadi scrapbook ini menarik, unik, bagus. pemanfaatan ini juga 

dapat mengurangi limbah padat, menjadi peluang usaha baru dan tentu saja 

mempunyai fungsi sebagai kado ulang tahun, annivesarry, mahar, dan lain-lain. 

Dan tentu saja jarang ditemui di pasaran. 

Dalam survei tidak hanya dengan menyebarkan kuesioner saja tetapi responden 

diperlihatkan juga hasil prototype-nya. Setelah melihat hasil prototype tanggapan 

dari responden  yaitu semua responden mengatakan puas dengan hasil prototype 

yang ditunjukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan hasil prototype sudah sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan responden, sehingga tidak diperlukannya 

perbaikan kembali pada produk akhir. 
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4.3.7. Produk Akhir  

Setelah dilakukan pengujian prototype dengan menyebar kuesioner 

kepada 10 responden dan dengan menunjukan hasil prototype, hasil yang 

diperoleh adalah prototype yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan responden, sehingga tidak perlu diadakan perbaikan. Maka 

desain akhir scrapbook dari limbah padat dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Scrapbook dalam bentuk frame berukuran 30x30. 

b. Fitur tambahan yang diberikan adalah space kosong untuk foto dan 

kartu ucapan. 

c. Dan bahan bakunya tentu saja dari limbah padat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




