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BAB IV 

HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI BERKELANJUTAN 

 

 

IV.1 Gambaran Produk 

Hasil yang dicapai dalam pembuatan produk ini berupa booklet yang 

berjudul Bimbingan Antisipasi Untuk Keselamatan Anak Dirumah dan Toilet 

Training. Booklet ini terdiri dari 44 halaman yang berisikan tentang informasi 

yang dapat bermanfaat bagi orangtua dan keluarga dalam mengenal dan 

melakukan  bimbingan antisipasi untuk anak ketika dirumah dan cara 

mengajarkan toilet training pada anak dengan cara sederhana dirumah. Booklet ini 

dilengkapi dengan ilustrasi sebagai penunjang informasi yang diberikan agar lebih 

mudah dipahami oleh para pembaca. Ilustrasi pada booklet ini dibuat dengan 

melalukan kolaborasi dalam pembuatan ilustrasi maupun desain yang diperlukan 

dalam pembuatan booklet ini, untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan oleh penulis. Booklet ini dapat diakses secara online 

melalui situs internet yaitu academia.edu kemudian melalui scribd, google drive 

dan juga di Repository UPNVJ, selain itu booklet ini juga dapat di baca di bagian 

perpustakaan UPNVJ, sehingga booklet ini juga dapat dimanfaatkan dan 

digunakan dengan mudah oleh masyarakat umum khususnya para orangtua dan 

keluarga balita sebagai pedoman dalam upaya bimbingan antisipasi keselamatan 

anak dirumah dan cara penanganan toilet training.  

Booklet ini akan dicetak dengan ukuraan A5 (150gsm) berbentuk potret, 

dan dicetak dengan kertas art paper. Pada bagian cover depan dan belakang 

booklet dicetak menggunakan jenis kertas art carton. Jenis kertas art carton ini 

memiliki tekstur yang halus, putih, licin mengkilap serta tebal dengan ketebalan 

190 gsm. Sebelum dilakukan pencetakan booklet ini telah dilakukan pemeriksaan 

akhir terlebih dahulu, untuk meminimalisir kesalahan pada proses pencetakan. 

Booklet ini juga sudah mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berupa Sertifikat Hak Cipta yang telah diajukan pada tanggal 19 

Mei 2021 dengan nomor permohonan EC00202124209. 

http://www.library.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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IV.2 Legalitas Produk 

Legalitas produk yang dilakukan pada booklet Bimbingan Antisipasi Untuk 

Keselamatan Anak Dirumah dan Toilet Training dengan mengajukan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan Sertifikat Hak 

Cipta. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pengajuan Hak Cipta ini yaitu 

membuat akun pribadi, untuk mendaftarkan akun dan registrasi akun dapat 

diakses melalui situs internet dengan link https://e-

hakcipta.dgip.go.id/index.php/login kemudian tunggu sampai akun terverifikasi 

dengan mendapatkan username dan password yang digunakan untuk melakukan 

permohonan hak cipta. Jika akun sudah terdaftar, pengajuan HKI dapat dilakukan 

dengan mengunggah beberapa dokumen dalam bentuk pdf, yaitu contoh produk 

yang akan diajukan hak cipta, selanjutnya mengupload surat pernyataan yang 

sudah dicantukan menggunakan nama pencipta sesuai dengan nama yang sudah 

dicantumkan pada contoh produk ciptaan yang telah ditandatangani diatas materai 

10.000, apabila dari nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda maka harus 

melampirkan surat pengalihan hak cipta dan surat pernyataan dibuat atas nama 

pemegang hak cipta, KTP dan NPWP pemegang hak cipta sebelumnya. 

Setelah melakukan pendaftaran dengan cara mengunggah beberapa 

dokumen yang diperlukan, kemudian beberapa saatnya sistem akan memberikan 

code billing dimana code billing tersebut untuk memasuki ke proses pembayaran. 

Kode pembayaran ini hanya berlaku 2 hari setelah diberikan. Setelah melakukan 

pembayaran, dokumen yang telah diunggah akan diperiksa terlebih dahulu untuk 

mendapatkan sertifikat hak cipta, jika terdapat masalah pada dokumen maka akan 

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen terlebih dahulu. 

Produk yang telah diperiksa dan lolos seleksi akan diverifikasi dan pendaftaran 

pencatatan ciptaan telah disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan, sertifikat hak 

cipta akan keluar dan dapat dicetak, dalam proses memastikan dengan keaslian 

data ciptaan untuk diakses dengan memindai QR code yang ada disurat pencatatan 

ciptaan. Booklet Bimbingan Antisipasi Untuk Keselamatan Anak Dirumah dan 

Toilet Training telah memiliki sertifikat Hak Cipta yang diajukan pada tanggal 23 

Mei 2021 dengan EC00202124209 dan 000251014. 

http://www.library.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login
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IV.3 Keunggulan dan Keterbatasan Produk 

Keunggulan pada produk booklet ini yaitu berisikan informasi yang dapat 

bermanfaat bagi orangtua dan keluarga dalam mencegah terjadinya kecelakaan 

pada anak dan cara mengajarkan toilet training pada anak ketika dirumah. Booklet 

ini dibuat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

pembaca. Pembahasan yang diberikan sangat jelas dan disertai dengan gambar 

visualisasi agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Dengan adanya 

penambahan informasi melalui booklet ini, diharapkan keterampilan orangtua dan 

keluarga dapat meningkat dalam melakukan bimbingan antisipasi pada anak 

ketika dirumah yang dijelaskan dalam booklet sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan bimbingan antisipasi untuk memenuhi keselamatan anak ketika 

dirumah dan dalam membimbing toilet training. Oleh karena itu hal ini menjadi 

peluang dan keunggulan tersendiri bagi produk booklet ini dalam menambah 

informasi, pengetahuan dan wawasan tentang bimbingan antisipasi dan toilet 

training anak dirumah oleh keluarga. 

Keterbatasan pada produk booklet ini hanya menjelaskan bimbingan 

antisipasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orangtua dan keluarga anak. 

Materi pada booklet ini diambil berdasarkan beberapa referensi yang telah diuji, 

tetapi pada booklet ini belum pernah dilakukan uji coba secara langsung pada 

keluarga dengan menggunakan booklet tersebut, sehingga belum memiliki 

penilaian secara langsung dari masyarakat luas. Selain itu penulis tidak membuat 

suatu aplikasi yang dapat dicantumkan booklet tersebut untuk dapat diakses dan 

digunakan oleh masyarakat luas, sehingga booklet tersebut hanya dapat dijangkau 

oleh beberapa posyandu saja. 

 

IV.4 Potensi Keberlanjutan Produk 

Potensi keberlanjutan produk pada booklet ini mampu memberikan 

informasi, pengetahuan serta wawasan tentang bimbingan antisipasi pada anak 

dan toilet training oleh orangtua dan keluarga. Booklet ini dapat membantu 

orangtua dan keluarga dalam meningkatkan antisipasi keselamatan pada anak dan 

toilet training sesuai dengan usianya. Orangtua dan keluarga juga dapat membantu 

anak dalam melakukan aktivitas sesuai dengan usianya dan mengajarkan cara 

http://www.library.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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toilet training yang baik dan benar pada anaknya. Booklet ini nantinya akan di 

upload di situs internet seperti scribd, google drive, academia.edu dan repository 

upnvj sehingga mahasiswa upnvj, para orangtua serta masyarakat umum dapat 

mengaksesnya dengan mudah. Selain itu produk booklet ini juga dapat digunakan 

melalui akses aplikasi sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah untuk 

digunakan serta diterapkannya. Booklet ini nanti nya akan di upload di youtube, 

dengan adanya akses melalui youtube diharapkan para orangtua dan kader 

posyandu dapat untuk segera diterapkannya. 

Produk booklet ini juga memiliki potensi keberlanjutan untuk mendapatkan 

ISBN dan diterbitkan serta di edarkan sebagai media informasi untuk masyarakat 

umum dalam melakukan bimbingan antisipasi keselamatan anak ketika dirumah 

dan cara penanganan toilet training. Booklet ini nantinya akan diberikan ke kader 

posyandu yang terdekat dan dapat diberikan langsung ke orangtua balita sehingga 

dapat langsung untuk diterapkan oleh para orangtua. Dengan adanya upaya 

tersebut, penulis berharap produk booklet ini dapat bermanfaat untuk masyarakat 

khususnya untuk para orangtua dan keluarga. 

http://www.library.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/

