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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Apakah menurut anda limbah padat itu menggangu lingkungan ? 

 

2. Apakah limbah padat menurut anda perlu dikurangi? 

 

3. Bagaimana anda mengurangi limbah padat? 

 

4. Apa masalah yang didapat oleh anda yang disebabkan oleh limbah padat? 

 

5. Apa anda mengetahui scrapbook ? 

 

6. Apa pendapat anda jika limbah padat dapat dimanfaatkan sebagai 

scrapbook ?  

 

7. Apakah menurut anda limbah padat yang diolah menjadi scrapbook  dapat 

menjadi peluang usaha baru? 

 

8. Scrapbook  dari limbah padat seperti apa yang anda harapkan? 
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KUESIONER 

 

Nama :  

Jenis kelamin : 

Umur : 

Isilah kolom dibawah ini dengan menggunakan tanda (V) pada salah satu kolom 

yang sesuai dengan pilihan anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 

 Ide Scrapbook  yang dibuat dari limbah 

padat sangat menarik,unik,bagus 

    

2. Scrapbook  yang dibuat dari limbah padat 

dapat mengurangi peredaran limbah padat 

yang ada di lingkungan  

    

3. Pemanfaatan limbah padat yang dijadikan 

scrapbook  dapat menjadi peluang usaha 

baru 

    

4. Scrapbook  dari limbah padat dapat 

dijadikan sebagai kado ulang tahun, 

aniversarry, dll 

    

5. Pengembangan produk scrapbook  yang 

terbuat dari limbah padat ini belum pernah 

anda temui sebelumnya 
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PANDUAN KEGIATAN BRAINSTROMING 

 

1. Langkah pertama adalah mengumpulkan 10 mahasiswi universitas katolik 

soegijapranata yang kos di sekitar kampus unika soegijapranata yang 

mengerti tentang scrapbook. 

2. Langkah kedua, pemimpin kelompok menginformasikan aturan-aturan 

dalam brainstroming. 

3. Langkah ketiga,pemimpin kelompok melontarkan pernyataan 

permasalahan yaitu tentang pemanfaatan limbah padat yang dibuat 

menjadi scrapbook.   

4. Langkah keempat, semua anggota kelompok diberi waktu untuk menggali 

ide atau gagasan masing-masing setiap anggota kelompok. 

5. Langkah kelima,semua anggota kelompok menuliskan ide atau gagasan 

pada kertas atau kartu . 

6. Langkah keenam, kumpulkan kertas-kertas yang sudah berisi gagasan 

tentang pengembangan scrapbook  dari limbah padat dan setelah waktu 

tertentu dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan seleksi gagasan atau 

ide yang akan diaplikasikan dalam produk scrapbook  dari limbah padat 
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HASIL KUESIONER  

 

 

Pernyataan  Sangat 

Setuju 

Setuju  Tidak 

Setuju  

Sangat Tidak 

Setuju  

Ide scrapbook yang 

dibuat dari limbah 

padat sangat menarik, 

unik, bagus  

8 responden  2 responden  0 responden 0 responden 

Scrapbook yang dibuat 

dari limbah padat dapat 

mengurangi peredaran 

limbah padat yang ada 

dilingkungan 

7 responden 3 responden 0 responden 0 responden 

Pemanfaatan 

limbahpadat yang 

dijadikan scrapbook 

dapat menjadi peluang 

usaha baru 

6 responden 4 responden 0 responden 0 responden 

Scrapbook dari limbah 

padat dijadikan sebagai 

kado ulang tahun, 

anniversary,dll 

7 responden 3 responden 0 responden 0 responden 

Pengembangan produk 

scrapbook yang terbuat 

dari limbah padat ini 

belum pernah ditemui 

sebelumnya  

6 responden 3 responden 1 responden 0 responden 
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VERBATIM 

 

 

 

 

 

 

 

X : temen-temen hari ini aku mau minta tolong kalian buat jadi responden aku, jadi nanti kita 

mau ngelakuin yang namanya brainstroming. Apa brainstroming itu, brainstroming itu kayak 

metode mengumpulin data atau ngumpulin ide sebanyak-banyaknya terus juga kegiatan 

bertukar ide, jadi permasalahan yang ada disini gimana sih bikin scrapbook  dari limbah 

padat yang bagus atau scrapbook  yang menurut kalian bagus terus apa aja yang kalian 

butuhin dalem scrapbook  itu, coba aku kasih waktu 10 menit buat mikir ya dan tolong tulis 

dikertas yang udah aku bagiin tadi. 

10 menit berikutnya...  

X : gimana udah ada yang punya ide belom? Nov kamu ada ide apa ? 

E : eee... belom, bentar cik  

C : Novi nih cik ada ide.... 

F : emm... opo yoo  

A : eee.. menurut aku sih, aku pengen scrapbook  yang dalam bentuk pop-up sih soale kalo 

pop-up itu lucu, bertumpuk-tumpuk bisa pake media yang banyak ga  

A : Novi  

B : Hani 

C : Resa  

D : Tirza 

E : Devina 

F : Ira  

G : Feri 

H : Voni 

I : Margareth 

J : Hana 

X : Moderator  
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Cuma itu aja, ga cuma datar-datar aja sih, terus diliat-liat juga kalo di mall-mall gitu yang 

paling laris sih soale menarik perhatian. 

X : oooo... okeoke, kalo menurut hani gimana ? 

B : kalo menurut aku sih, lebih menarik kayak dibuat scrapbook dari kardus lalu dibentuk 

kayak buku-buku nanti tengahnya tuh dibentuknya kayak pake kawat atau apa gitu atau 

sejenisnya, terus yang kedua tu dibentuk kado jadi pas dibuka tuh kadonya tuh ada foto-

fotonya yang numpuk-numpuk gitu sih terus yang ketiga dari kertas bekas lalu dibuat frame, 

digunting-gunting terus ditempel-tempel sama yang menarik gitu jadi lebih bagus 

X :  oke makasiiih... resa-resa menurut kamu gimana ?  

C :  kalo menurut aku mungkin bisa dibentuk kayak toga itu buat untuk ngasih hadiah ke 

temen yang mau wisuda  

X : ooo yaa...he em terus ? 

C : terus yang kedua mungkin bisa dibuat seperti bunga, misalnya punya pacar mau kasih 

bunga dalam bentuk scrapbook 

X : mmm.. oo yaa, kalo menurut tirza scrapbook yang gimana yang menarik ? 

D :  eee... scrapbook dalam bentuk album foto juga diberi hiasan pernak pernik terus juga, 

bisa juga dihalaman selanjut-selanjutnya itu diberi CD atau diselipin video-video di dalem 

CDnya itu  

X : ooo berarti CD ne itu nanti di masukin dalem buku-buku ne itu... ? 

D : iyaaa 

X : oooo... yaa 
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E : kalo menurut aku scrapbook mungkin...bisa dibentuk dalam bentuk frame siiihh... 

misalnya dari buku bekas terus tengahnya dibolongi buat masukin fotonya apa ucapannya 

gitu.. terus nanti bukunya tuh..di hias-hias gitu buat nutupi kalo bukan dari barang-barang 

bekas gitu gitu lho cik.. 

X : lhaa.. terus lembar-lembar berikute itu di lem apa piye ? 

E :  iya di lem cik  

X : ooo yaa.. hmm.. kalo menurut ira gimana scrapbook yang menarik dari limbah padat ?  

F : eee.. mungkin itu sih ya dari fotonya.. eee...kan biasane kalo scrapbook gitukan fotonya, 

eee...di tempel... 

X : pake lem tembak kan ? 

F : he’e ditempel, lha itukan ga bisa diganti2... nah, menurutku eeee.. cara nempel fotonya itu 

yang bisa diganti, misale pake magnet... jadikan fotone bisa diganti-ganti, kayak gitu .. 

X :  dan ngerusak juga kan? Maksude juga ga ngerusak scrapbook e  

F : he’e gitu...iyaa gitu itu sih.. 

X : kalo menurut feri gimana ? 

G : nah..kalo menurut ku scrapbooknya itu dibuat dengan media 3D jadi...bentuknya itu 

seperti box, jadikan box itu punya 6 sisi, nah... yang bisa digunakan 5 sisinya, nah..misalkan 

atas, bawah, kiri, kanan. Nah..itu bisa ee..dibuat scrapbook dengan, eee...foto-foto yang 

berbeda sama latar yang berbeda, jadi..setiap latarnya berbeda, fotonya berbeda. Nahh.. 

itukan box, boxnya itu kan pasti ada ruangan ditengahnya, naahh.. di dalam boxnya itu juga 

bisa eee...ditambahin media player, jadi misalkan box itu ditaruh di...eee... ruang tengah atau 

ruang tamu. Nah nanti jadi bisa diputar juga musiknya, jadi dia bisa ngelihat fotonya itu dari 
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berbagai sisi tambah juga bisa mendengarkan musik di dalam box yang ada disitu..yaa 

itu...makasih. 

H : eeee...kalo menurutku sih..dikasih kayak space gitu, jadi kayak album foto bisa ditaruh 

ditengah apa dipinggir, jadi nanti kita tuh isa naruh foto yang diinginkan dan menggantikan 

jika aku pengen, jadi..fotonya itu ga satu itu melulu jadi kita bisa mengganti dengan foto-foto 

yang lain dan ga membosankan jadi itu aja sih ci  

X : okee.. kalo menurut mu mar? 

I : kalo menurutku sebaiknya scrapbook itu dikasih space jadi tu agar konsumen itu bisa nulis 

kata-kata yang mereka inginkan  

X : ooo..okee kalo kata hana scrapbook yang menarik gimana sih ?  

J : jadi.. menurutku sama sih jadi dikasih space buat kartu ucapan, jadi tuh konsumen bisa 

nulis sendiri ucapannya  

X : makasih temen-temen buat semua pendapatnya, kertas yang tadi buat nulis ide bisa tak 

ambil ?  

D : ini..cik.. 

G :  kumpulin di aku aja…ini cik.. 

X : oke thankyou…makasih juga waktune.. 

 

 

 

 




