






ORIGAMES KEREN

Melatih Kreativitas Tangan dan Otak Kanan

Oleh : Tata Khoiriyah

  
Hak Cipta  2013 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan 
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun 
mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, 
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A
Yogyakarta 55283
Telp. : 0274-889836; 0274-889398
Fax. : 0274-889057
E-mail :  info@grahailmu.co.id

Buku ini diterbitkan atas kerjasama dengan SPEKTRUM NUSANTARA

Khoiriyah, Tata

ORIGAMES KEREN; Melatih Kreativitas Tangan dan Otak 
Kanan/Tata Khoiriyah

- Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013
 xii + 108 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN:  978-602-262-028-0

1. Keterampilan    I. Judul



Origami adalah seni melipat kertas. Meskipun bukan tanah 
kelahirannya, di Jepang, origami sangat popular bahkan bisa 

dikatakan berkembang. Beberapa sekolah memasukkannya ke kedalam 
kurikulum sekolah sehingga kerajinan kertas ini tetap terlestarikan 
hingga kini. Tujuannya selain untuk melestarikan kebudayaan. Cara 
ini juga membuat orang Jepang mengerti akan artinya sebuah konsep. 
Jadi tidak heran sekarang jepang menjadi salah satu negara yang maju 
dalam bidang teknologi.

Asal usul Origami dipercaya telah ada sejak kertas pertama kali 
digunakan, yaitu pada abad pertama Cina. Tepatnya pada 105 M oleh 
Ts’ai Lun.  Seni melipat kertas itu kemudian dibawa ke Spanyol oleh 
orang-orang Arab dan ke Jepang (610 M) oleh seorang sami Buddha 
bernama Dokyo yang juga merupakan doktor peribadi Ratu Shotoku. 
Origami menjadi salah satu cara  mengekspresikan kreatifitas dan juga 
bakat untuk anak. Bahan yang digunakan ialah kertas yang biasanya 
berbentuk persegi. 

Beberapa orang membuat macam-macam origami unik yang 
pernah ada, rasa ingin tahu mereka dan mencoba membuat origami 
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ini memang menjadi salah satu hobi yang membuat penasaran dan 
juga inspiratif, tidak ada salahnya kita bisa mencoba mengajarkan sang 
anak untuk  membuat origami. 

Jadi selamat ber-origami ria!!

Yogyakarta, Januari 2012

Kak Tata Khoiriyah



Jika Anda seorang pemula, silahkan baca beberapa tips berikut ini 
melipat origami: mereka akan membuat origami menjadi lebih 

mudah!

1. Lipat lipatan masing-masing sangat baik. Setiap lipatan harus 
diratakan cukup baik untuk model yang sukses (kecuali tentu saja 
instruksi memberitahu Anda untuk tidak lipatan dengan baik!) Anda 
dapat memperkuat lipatan dengan menjalankan sisi thumbnail 
Anda sepanjang kali lipat, atau bahkan menggunakan beberapa 
jenis alat . Aku kadang-kadang menggunakan akhir penguasa 
plastik, yang bekerja dengan baik tanpa merusak kertas.

2. Ikuti instruksi. Setiap bagian dari instruksi adalah penting, sehingga 
membaca setiap deskripsi hati-hati, dan melihat setiap gambar 
erat. Jika Anda melewatkan sepotong informasi, bisa membuat 
model lebih sulit daripada itu harus!

3. Bersabar. Jika Anda hanya belajar bagaimana membuat origami, 
Anda harus menyadari bahwa itu adalah kegiatan kontemplatif 
dan santai, yaitu, Anda tidak bisa pergi bergegas melalui instruksi 
secepat Anda dapat! Ini tidak akan lama bagi Anda untuk menjadi 

TIPS DAN TRIK UNTUK 
PEMULA
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sangat baik pada origami terutama dengan diagram di situs ini, 
tetapi ketika Anda baru memulai memberikan diri Anda banyak 
waktu untuk bekerja itu keluar.

4.  Dan jangan lupa bersenang-senanglah!

BEBERAPA PETUNJUK TEKNIS

• Kertas: Komersial kertas origami adalah berguna karena sudah 
dipotong kotak, tetapi Anda juga dapat menggunakan kertas 
fotokopi, kertas majalah, kertas daur ulang, kertas bekas, kertas 
artis atau apapun kertas yang dapat memegang lipatan cukup baik 
dan itu tidak terlalu tebal.

• Permukaan biasa: Meskipun Anda dapat melipat di udara, maka 
akan mudah bagi pemula untuk melipat pada permukaan (datar) 
polos.

• Persepsi: Pelajari simbol. Pastikan bahwa Anda mulai dengan sisi 
warna yang tepat atas atau bawah dan jika Anda harus menghadap 
tepi (posisi horisontal) atau sudut (posisi diagonal) kertas. Lihatlah 
hati-hati pada instruksi. Instruksi tertulis akan memberikan 
petunjuk tambahan.

• Preview : Ketika melipat langkah, selalu membantu untuk melihat 
bagaimana model akan terlihat seperti di langkah berikutnya.

• PengetahuanNya: Baca depan dalam diagram untuk melihat apa 
yang akan datang. Itu membuat lipatan saat ini lebih mudah untuk 
memahami. 

• Presisi : Lipat setepat mungkin. Posisi tepi dan sudut hati-hati 
sebelum membuat lipatan yang tajam Anda.

• Praktek : Jika Anda terjebak di tengah-tengah model atau jika tidak 
terlihat seperti yang seharusnya, coba berlangsung satu atau dua 
langkah dan coba lagi. Jika itu tidak berhasil, meninggalkannya, 
melakukan sesuatu yang lain, dan kemudian mulai lagi dengan 
sepotong kertas baru.

• Ketekunan : Jangan berkecil hati jika mencoba pertama Anda 
tidak sempurna, itu pasti akan lebih baik coba kedua.



ixTips dan Triks untuk Pemula

• Orang : Temui orang-orang lain yang menyukai origami. Origami 
adalah sesuatu untuk berbagi, mengajar dan belajar. Bergabung 
dengan grup origami, pergi ke konvensi, berpartisipasi dalam 
origami daftar email, blog, situs, kontes 

• Mohonlah bantuan: Dengan kata lain, jangan takut untuk meminta 
bantuan pada blog dll, orang selalu bersedia dan bersemangat 
untuk mencoba membantu.

• Kesempurnaan : Sesuatu yang harus diperjuangkan. Berulang 
lipat, tidak menyerah, akan menyebabkan flip selesai sempurna

• Kesabaran : Jangan terburu-buru melalui flip. Luangkan waktu 
untuk harus tepat.
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