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KATA PENGANTAR

ORIGAMI dikenal sebagai seni melipat kertas yang berasal dari Jepang. 
China juga mengenal origami bahkan sejak tahun 105 Masehi dengan 
tokohnya yang tertulis dalam sejarah bernama Ts’ai Lun. Origami adalah 
satu bentuk kreativitas otak kanan juga punya banyak manfaat. Penyebaran 
origami sudah ke berbagai belahan dunia sehingga seni melipat pun memiliki 
banyak isban atau cara melipat dengan nama masing-masing. Dampak yang 
beraneka ragam tersebut membuat origami sebagai benda bahkan bisa 
menjadi satu produk tersendiri yang bisa dibisniskan. 

Banyak manfaat dari origami dalam kehidupan manusia bahkan bisa 
menghidupi manusia itu sendiri. Di antara manfaat origami, antara lain :

1. Pembentukan kemampuan motorik yang 
lebih sempurna pada kedua tangan. 
Secara tidak langsung, belajar origami 
juga belajar mengomunikasikan sesuatu 
dari semula tidak terlihat menjadi terlihat 
tampak nyata.

2. Peningkatan kemampuan intelektual. 
Bentuk yang jadi dari origami pun 
bukan hanya benda mati, tetapi dapat 
dirangkai menjadi benda “hidup”. 
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Dengan sentuhan sedikit, benda origami 
bisa bergerak bahkan melayang. Inilah yang 
membuat kenikmatan dan kebahagiaan 
sendiri di maa tidak sekedar kertas saja, 
tetapi pada akhirnya dapat menghibur kita 
sendiri si pembuatnya dengan gerakan yang 
dihasilkan produk akhir tersebut.

3. Peningkatan kemampuan daya kreatif. 
Origami memungkinkan kita membentuk 
kertas, yang merupakan benda dua dimensi 
karena begitu tipis, menjadi wujud tiga 
dimensi. Ini sangat bermanfaat dalam 
mengembangkan kemampuan pikiran spasial 
seseorang. 

4. Merangsang kinerja seimbang antara bagian otak kiri dan kanan. Origami 
dapat membuat keseimbangan kecerdasan otak kanan kiri, sehingga 
kelak mendorong orang untuk mandiri, membuat produk origami, dan 
menjual menjadi satu dagangan tersendiri.

5. Meningkatkan daya imajinasi. Origami juga bisa melatih intuisi 
seseorang. Dengan melipat sebuah kertas dan melalui proses yang 
lama sebelum akhirnya bisa menciptakan sebuah wujud, seseorang jadi 
terbiasa melihat sebuah proses, memahami bagimana sesuatu terjadi. 
Bila hal ini dilatih terus, seseorang bisa dengan sangat mudah memahami 
sesuatu tengah terjadi dengan menyeluruh, yang kadang tidak dapat 
dilihat dengan pemahaman standar. 
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6. Meningkatkan kemampuan memusatkan 
perhatian (boleh dibilang meningkatkan 
konsentrasi). Dampak kesegaran dapat kita 
peroleh selama kita belajar. Hal ini berbeda dari 
situasi kondisi belajar yang lain, mungkin capai 
setelah belajar. Akan tetapi, belajar origami 
malah tanoshii (menyenangkan) sehingga rasa 
capai hilang secara psikologis. Dampak lebih 
lanjut kesehatan akan tetap terjaga baik karena 
isban hilang.

7. Meningkatkan kemampuan daya ingat (memori), 

8. Melatih kesabaran. Berbagai bentuk seni origami 
menuntut kesabaran untuk menghasilkan karya 
yang indah. Hal ini kemudian tentu akan 
berdampak pada perilaku yang tenang dan sabar.

9. Memberikan pengalaman emosional dan estetis. Lewat origami kita 
dapat belajar sambil bersuka cita membuat mainannya sendiri, sehingga 
menciptakan kepuasan isbanding dengan mainan yang sudah jadi dan 
dibeli di toko mainan.  

10. Membuat seseorang bisa lebih menghargai kenikmatan, kepuasan, dan 
kebanggaan akan hasil kerjanya.
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11. Origami dapat pula meningkatkan kemampuan 
matematika. Dalam proses lipat-melipat pasti 
terjadi perhitungan, misalnya membagi kertas 
dalam dua atau beberapa lipatan atau bagaimana 
membagi kertas tersebut menjadi beberapa 
bagian yang sama besar. 

12. mengenali pola dan konsep bentuk atau bangun 
geometris. Ketika sebuah hasil lipatan origami 
yang sudah jadi dibuka kembali, akan terlihat 
pola-pola simetris dari garis bekas lipatan. 

13. Manfaat origami juga berkaitan dengan 
pengembangan pemahaman seseorang akan 
seni. Ini bisa memupuk pemikiran, bagaimana 
sesuatu yang sebelumnya tak berwujud bisa 
menjelma menjadi sesuatu, yang tidak ada menjadi ada. 

14. Untuk menghias bahkan sampai ke pesta perkawinan sehingga membuat 
para tamu tersenyum bahkan bisa tertawa dengan keindahan origami 
tersebut.

Buku sederhana ini akan membantu Anda menemukan berbagai 
kreativitas manusia dari berbagai belahan dunia dalam membuat karya seni 
indah dari lipatan kertas.

Jakarta, Januari 2012
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