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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisa Data  

Analaisis data merupakan pengumpulan data yang didapat peneliti dari 

wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya akan diproses untuk 

mendapatkan kesimpulan, sehingga mudah dipahami dalam penyajian data. 

 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung dan melakukan dokumentasi terhadap objek penelitian. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di TKLB-B Karya Mulia Surabaya, 

terdapat proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru terhadap anak. Proses 

belajar mengajar dilakukan dengan cara menunjukan benda kepada anak dan 

menyebutkan bahasa benda tersebut yang dimana agar anak dapat memahami 

pengucapkan benda tersebut secara lisan.  

 

4.1.2 Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Hj. Sri Lestari 

S.Pd. selaku kepala sekolah dan Ibu Siputini, S.Pd selaku guru pengajar TKLB-B 

Karya Mulia Surabaya dan observasi yang telah dilakukan peneliti tanggal 2 
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februari 2016. Ibu Hj. Sri Lestari S.Pd mengatakan bahwa proses pembelajaran di 

TKLB-B Karya Mulia Surabaya memakai metode MMR (Metode Maternal 

Reflektif) adalah suatu cara atau proses pemberian pengalaman belajar sistem 

isyarat bahasa indonesia yang mengadopsi cara-cara seorang ibu dalam 

memberikan pemerolehan berbahasa kepada anaknya yang belum berbahasa 

melalui percakapan. Proses belajar mengajar TKLB-B Karya Mulia Surabaya 

mempunyai pembeda dengan proses pembelajaran di tempat lain. 

Menurut kepala sekolah TKLB-B Karya Mulia Surabaya proses belajar 

mengajar pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah anak dibawa pada objek 

yang akan diajarkan atau guru membawa benda (tiruan), gambar diperkenalkan 

kepada anak kemudian guru dapat mengucapkan nama benda yang menjadi 

contoh objeknya. Kemudian guru mengenalkan tulisan nama benda itu kepada 

anak agar anak dapat memahaminya lebih jelas dan dapat dimengerti. Adapun 

kendala proses belajar megajar di TKLB-B Karya Mulia Surabaya  yang dihadapi 

oleh pengajar yang dimana kemampuan anak di dalam kelas yang sulit dalam hal 

verbal (komunikasi langsung), tingkat ketulian, perhatian orang tua, anak yang 

sering tidak masuk sekolah, dan anak yang mengalami double handicap (selain 

tunarungu dan lemah mental). Anak-anak TKLB-B Karya Mulia Surabaya dilatih 

membaca kalimat lengkap dengan menggunakan sistem isyarat bahasa indonesia 

(SIBI) yang dimana anak juga dilatih mendiskripsikan gambar berstruktur, anak 

juga dilatih untuk menceritakan pengalamannya. 

TKLB-B Karya Mulia Surabaya dalam proses belajar mengajar tidak 

menggunakan bahasa isyarat namun mereka menggunakan bahasa komtal 
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(komunikasi total) yang dimana merupakan gabungan oral, isyarat dan body 

language. Komtal (komunikasi total) sangat membantu terutama untuk anak yang 

mempunyai IQ di bawah rata-rata. Komunikasi total juga dapat memudahkan 

proses belajar mengajar anak pada suatu bahasa abstrak. Buku yang diajarkan 

seringkali menggunakan buku yang mempunyai banyak gambar visual karena 

anak-anak dapat memahaminya lebih cepat. 

TKLB-B Karya Mulia Surabaya lebih mengutamakan “akal” karena TK 

merupakan dasar yang paling awal dan utama dalam memperoleh bahasa. Proses 

belajar mengajar TKLB-B hampir sama dengan TK lainnya tapi yang menjadi 

pembeda adalah tidak ada menyanyi yang sering dilakukan TK pada umumnya. 

Namun mereka menggantinya dengan BKPBI (Bina Komunikasi Persepsi Bunyi 

dan Irama). TKLB-B Karya Mulia Surabaya sangat mengupayakan apabila anak 

yang semula tidak bisa bicara menjadi bisa bicara dan dapat berkomunikasi 

dengan baik dan tidak minder di lingkungan sekitarnya. 

 

4.1.3 Dokumentasi  

Dokumentasi diperoleh dari objek penelitian yaitu TKLB-B Karya Mulia 

Surabaya yang sedang melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Berikut ini 

merupakan hasil yang di dapat dari dokumentasi berupa gambar atau foto yang 

diperoleh peneliti. 
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Gambar 4.1 Proses belajar mewarnai dan mengenal objek 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2016 

 

4.1.4 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

a. Segmentasi dan Targeting 

Dalam perancangan buku ilustrasi TKLB-B Karya Mulia Surabaya, 

mempunyai khalayak sasaran untuk target audience yang dituju adalah: 

1. Demografis 

Usia   : anak-anak usia 4 - 6 tahun  

Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

Jenjang Pendidikan  : Taman Kanak-Kanak (TK) 

Kelas Sosial  : Menengah (middle) 

2. Geografis 

Wilayah   : Surabaya (Tengah Kota) 
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Ukuran Kota  : Umumnya tinggal di kota besar dan mudah  

 menjangkau toko buku 

3. Psikografis 

Gaya Hidup  : Aktif, dinamis, suka membaca buku bergambar,  

 berimajinasi  tinggi 

Kepribadian  : Suka mencari perhatian, ego tinggi, sensitif,  

  minder (tidak  percaya diri). 

4. Behavioral 

Manfaat   : Memberikan pemahaman yang mudah melalui  

ilustrasi yang  menggambarkan tentang nama    

buah, warna serta manfaatnya. 

Sikap terhadap produk : tertarik, atensi (memperhatikan), respon positif,    

      dan edukatif 

b. Positioning 

Positioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, 

individu, perusahaan, merek atau apa saja dalam alam pikiran mereka yang 

dianggap sebagai sasaran atau konsumennya (Kasali, 2007). Positioning 

merupakan hal utama yang diperhitungkan saat membuat atau menciptakan 

sebuah produk. Dengan menempatkan produk yang memiliki diferensiasi 

dengan kompetitornya, maka produk dapat memiliki kekuatan yang lebih besar 

untuk menarik pasar. 

Buku ilustrasi pengenalan nama buah-buahan menempatkan dirinya sebagai 

sebuah media berbentuk buku yang pertama kali dirancang dengan dilengkapi 



45 

 

sistem isyarat bahasa indonesia untuk menjadi media belajar bagi anak 

tunarungu dalam mengenal buah-buahan mulai dari nama buah, warna, 

karakter buah sampai manfaat dan kandungan dalam buah dengan konsentrasi 

ilustrasi digital berbasis vektor sebagai titik utamanya.  

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sistem Belajar TKLB-B Karya Mulia 

Surabaya 

Tabel 4.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sistem Belajar TKLB-B Karya 

Mulia Surabaya 

Analisis TKLB-B Karya Mulia Surabaya 

Strength • TKLB-B Karya Mulia Surabaya 

menggunakan metode pembelajaran 

MMT (Metode Maternal Reflektif) 

• Memiliki tempat yang strategis 

• Proses belajar mengajar menggunakan 

komunikasi total 

Weakness • Sarana prasarana yang masih 

sederhana 

• Kurang media pembelajaran yang 

digunakan 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

4.1.5 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oppourtunity, Threat) 

Menurut buku Metode Riset untuk Desain Komunikasi Visual, (Sarwono 

dan Lubis, 2007:18-19) mengatakan bahwa SWOT dipergunakan untuk menilai 
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dan menilai ulang (re-evaluasi) suatu hal yang telah ada dan telah diputuskan 

sebelumnya dengan tujuan meminimumkan resiko yang mungkin timbul. 

Langkahnya adalah dengan mengoptimalkan segi positif yang berpotensi 

menghambat pelaksanaan keputusan perancangan yang telah diambil. 

Langkah analisis  mengkaji hal atau gagasan yang akan dinilai dengan cara 

memilah dan menginventarisasi sebanyak mungkin segi kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat). 

Segi kekuatan dan kelemahan merupakan kondisi internal yang dikandung 

oleh obyek yang dinilai, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor 

eksternal. Hasil kajian dari keempat segi ini kemudian disimpulkan, meliputi 

strategi pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi. 

Penyusunan kesimpulan lazim dilakukan dengan cara meramu (sedapat 

mungkin) hal-hal yang dikandung oleh keempat faktor menjadi sesuatu yang 

positif, netral atau minimal dipahami. Penyusunan kesimpulan ini ditampung 

dalam Matriks Pakal yang terdiri dari : 

1. Strategi PE-KU (S-O) / Peluang dan Kekuatan : Mengembangkan peluang  

menjadi kekuatan. 

2. Strategi PE-LEM (W-O) / Peluang dan Kelemahan : Mengembangkan peluang 

untuk mengatasi kelemahan. 

3. Strategi A-KU (S-T) / Ancaman dan Kekuatan : Mengenali dan mengantisipasi  

    ancaman untuk menambah kekuatan. 
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4. Strategi A-LEM (W-T) / Ancaman dan Kelemahan : Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman  untuk menimbulkan kelemahan. (Sarwono dan Lubis, 

2007: 18-19). 

Analisa SWOT pada perancangan buku ilustrasi pengenalan nama buah-

buahan dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk anak-anak TKLB-B 

Karya Mulia Surabaya dapat dilihat pada table 4.2 menggunakan tabel matriks 

SWOT yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Pengantar Analisis SWOT (TKLB-B Karya Mulia Surabaya) 

                    

              Internal  

 

 

 

 

Eksternal 

S W 
- Buku ilustrasi yang 

memudahkan 
pemahaman belajar 
pada anak tunarungu 

- Buku 
ilustrasi/bergambar 
yang menggunakan 
teknik vektor 

- Buku yang menyajikan 
ilmu pengetahuan 
tentang pengenalan 
nama buah-buahan 
dengan menggunakan 
bahasa visual. 

- Kurangnya 
pemahaman anak 
tunarungu terhadap 
informasi yang 
disampaikan secara 
verbal. 

- Kurangnya media 
pembelajaran yang 
sesuai dengan 
kebutuhan anak 
tunarungu. 

O S - O W - O 
- Belum adanya buku ilustrasi 

bagi anak-anak tunarungu 
tentang pengenalan nama 
buah-buahan 

- Anak tunarungu perlu 
bimbingan dan pengajaran 
yang  khusus dalam kegiatan 
belajar mengajar 

- Banyak buku ilustrasi untuk 
umum yang hanya berisi teks 
dan mempunyai gambar 

- Menciptakan buku  
ilustrasi yang 
menggunakan bahasa 
visual yang berisi 
tentang pengenalan 
nama buah-buahan 
mulai dari nama, warna 
sampai kandungan pada 
buah dengan teknik 
vektor  sebagai media 
untuk mempermudah 

- Menciptakan buku 
ilustrasi tentang 
pengenalan nama 
buah-buahan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan anak 
tunarungu sebagai 
upaya untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
terhadap informasi 
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sedikit proses belajar anak 
tunarungu 

yang bersifat 
verbal.  

T S -T W – T 
- Masyarakat lebih 

aware/familiar dengan buku 
ilustrasi tentang pengenalan 
bentuk yang bersifat umum 
dan lebih dahulu beredar 
dipasaran 

- Mengemas buku 
ilustrasi melalui 
karakter dari masing-
masing buah beserta 
manfaat dan kandungan 
dalam buah melalui 
ilustrasi berbasis vektor 
supaya informasi 
berupa pengetahuan 
dapat mudah diterima 
anak tunarungu dengan 
desain yang lebih 
menarik. 

- Menjamurnya buku 
ilustrasi tentang 
pengenalan bentuk 
yang bersifat 
umum di pasaran  

 

Strategi Utama 

 

Membuat serta mengemas ilmu pengetahuan tentang  
pengenalan  nama buah-buahan pada media buku 
ilustrasi berbasis vektor  dengan menggunakan bahasa 
visual yang lebih sederhana, memasarkan buku dengan 
sasaran ke sekolah-sekolah khusus anak tunarungu 
sebagai sarana belajar dan pengetahuan melalui 
pengenalan nama buah-buahan. 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
 

4.2 Konsep/Keyword 

Pemilihan kata kunci atau keyword dengan judul penelitian “Perancangan 

Buku Ilustrasi Pengenalan Nama Buah-Buahan Dengan Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia (SIBI) Untuk Anak-Anak TKLB-B Karya Mulia Surabaya” ini sudah 

dipilih dengan menggunakan dasar acuan terhadap analisis data yang sudah 

dilakukan. Penentuan keyword diambil hasil analisis SWOT yang mana sumber 

analisis SWOT itu sendiri wawancaran, observasi, STP, studi literatur, studi 

eksisting, dan studi kompetitor. 
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Masing-masing data dari wawancara, observasi, STP, studi literatur, studi 

eksisting, dan studi kompetitor dijadikan sebuah sajian data yang kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel analisis SWOT. Kemudian hasil yang diperoleh dari 

sumber-sumber tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis SWOT. 

Hasil nya akan dipergunakan untuk menentukan sebuah kata kunci (keyword). 

Untuk mengetahui penjabaran secara terperincinya dapat dilihat pada tabel  

penjelasan keyword gambar 4.2 
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Gambar 4.2 menunjukkan proses pemilihan kata kunci atau keyword dalam  

perancangan buku ilustrasi pengenalan nama buah-buahan dengan Sistem Isyarat 

Bahasa Indonesia (SIBI) berbasis karakter untuk anak-anak TKLB-B (Tuna 

Rungu) Karya Mulia Surabaya. Berdasarkan hasil proses pencarian keyword 

ditemukan kata kunci yaitu “Inovatif”. Kata Inovatif selanjutnya akan 

dideskripsikan lebih lanjut untuk menjadi konsep perancangan dalam perancangan 

buku ilustrasi berbasis SIBI.   

 

4.3 Deskripsi Konsep 

Konsep yang akan digunakan dalam Perancangan buku ilustrasi dengan 

sistem SIBI berbasis karakter tentang nama buah-buahan ini adalah Inovatif. Kata 

kreatif dan dream yang kemudian digabungkan menjadi satu menghasilkan kata 

inovatif yang diambil dari hasil USP (Unique Selling Positioning), analisis SWOT 

dan STP yang kemudian dijadikan sebagai strategi utama.    

Konsep inovatif ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada target 

market yaitu anak-anak dengan menciptakan buku ilustrasi dengan sistem SIBI 

tentang nama buah-buahan yang memiliki keunikan dan berbeda dari segi metode 

membacanya yang dimana di dalam buku tersebut menggunakan bahasa isyarat 

yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu usia dini. Di dalam buku tersebut 

dilengkapi dengan system SIBI untuk membantu anak usia dini khususnya yang 

memiliki keterbatasan tunarungu. Sehingga dengan system SIBI ini dirasa dapat 

mempermudah anak tunarungu usia dini dalam hal membaca, menghafal dan 
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memahami isi buku yang juga didukung oleh media belajar yang berbasis ilustrasi 

karakter.  

 

4.4 Alur Perancangan Karya Gambar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3  Analisis Alur Perancangan Karya 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.5 Perencanaan Kreatif 

4.5.1 Tujuan Kreatif 

Untuk menciptakan sebuah buku diperlukan sebuah tujuan agar mencapai 

target konsumennya. Tujuan dari penciptaan buku ilustrasi berbasis SIBI ini, 

nantinya akan memberikan pengaruh besar pada target audience sehingga pesan 

yang terkandung di dalam buku bisa tersampaikan dengan baik. Tujuan kreatif 

dari buku ini adalah sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

memperkenalkan nilai-nilai ilmu pengetahuan khususnya pengenalan buah-

buahan karena buku ini menampilkan karakter dari macam-macam buah, selain itu 

juga tidak hanya membuat target audience mengenal buah tetapi juga memahami 

kandungan, warna dan manfaat dari buah tersebut. 

Jangan ragu si pembaca atau konsumen akan dihidangkan dengan teknik-

teknik visualisasi melalui ilustrasi vektor dan karakter buah yang lucu yang 

disukai anak-anak sehingga tidak mengalami kejenuhan dalam membaca. 

Pemilihan gaya ilustrasi vektor diharapkan supaya anak-anak dapat berimajinasi 

dalam memahami isi dari buku tersebut. Selain itu sangat membantu 

menyampaikan pesan suatu cerita kepada anak-anak karena media yang dipakai 

dilengkapi bahasa isyarat berbasis SIBI yang sangat membantu anak tunarungu 

sesuai kebutuhan mereka dalam memahami isi buku. Hal ini dapat mempengaruhi 

minat anak-anak untuk terus membuka dan merangsang untuk membacanya. 
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4.5.2 Strategi Kreatif 

Strategi kreatif merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan kreatif yang diinginkan. Untuk itu strategi kreatif yang 

digunakan untuk dalam menciptakan buku ilustrasi berbasis SIBI diperlukan 

strategi kreatif visual sebagai upaya untuk menarik minat baca anak-anak terhadap 

lingkungan di sekitar contohnya Pengenalan Nama Buah-buahan dengan 

pengemasan yang berbeda salah satunya dengan buku ilustrasi berbasis karakter 

dan ilustrasi pada system Bahasa isyarat yang lenih menarik.  

Dimaksudkan buku ilustrasi tentang pengenalan nama buah-buahan 

berbasis karkter SIBI ini juga akan disertai dengan tampilan karakter dari masing-

masing buah. Strategi visual akan disesuaikan dengan konsep perancangan yang 

telah ditentukan sebelumnya yaitu Inovatif yang rencananya akan dikemas dalam 

desain yang terdapat unsur inovatif sesuai dengan metodenya namun tetap 

terdapat unsur kreatif dengan eksekusi pemilihan bentuk media yang unik. Unsur-

unsur strategi visual yang digunakan adalah : 

A. Ukuran dan Halaman Buku 

1. Jenis buku    : Buku pembelajaran 

2. Dimensi buku   : 20 cm x 20 cm 

3. Jumlah halaman   : 38 halaman 

4. Gramaterur isi buku  : 210 gr 

5. Gramateur cover   : 260 gr 

6. Finishing    : Hard cover, dan laminasi glossy. 
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Dalam perancangan buku ilustrasi ini dipilih dengan posisi buku 

landscape. Memilih landscape karena rata-rata buku bacaan anak-anak adalah 

landscape hal ini juga dilakukan dengan pertimbangan ukuran tersebut 

memudahkan penyusunan informasi visual maupun teks yang ditampilkan. 

Menggunakan ukuran tersebut karena perbandingan legibility dalam buku ini 

diutamakan sehingga menghindari kebosanan ketika membaca (Rustan, 2008: 42) 

yang menerapkan bahwa lebar suatu paragraf merupakan faktor yang menentukan 

tingkat kenyamanan dalam membaca. 

B. Bahasa 

Bahasa yang nantinya akan digunakan dalam buku ilustrasi berbasis 

karakter SIBI ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa menjadi lebih penting pada 

anak-anak karena pada masa ini kosa kata anak sangat meningkat. Fungsi bahasa 

Indonesia itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian (Hurlock, 1978:113) bahwa “Kosa kata anak meningkat pesat 

ketika ia belajar kata-kata baru dan arti-arti baru untuk kata-kata lama”. Kosakata 

sangat penting bagi anak sebagai dasar kemampuan berbahasa anak untuk 

pendidikan yang lebih lanjut. Oleh karena itu dengan penggunaan bahasa verbal 

yang mudah dipahami dan tidak terlalu berat, sehingga anak-anak mudah 

membaca dan mencerna isi buku yang disampaikan serta bagaimana pentingnya 

membaca dan memperkenalkan nama buah-buahan kepada anak-anak tunarungu 

usia dini. 
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C. Teknik Visualisasi 

Buku yang akan dirancang menggunakan gaya penggambaran ilustrasi 

dibuat secara digital (vektor). Karena vektor menjelaskan titik dan garis yang 

membentuk line drawing yang dibuat menggunakan perhitungan sistematis, 

vektor juga mampu membuat gambar dengan ukuran yang lebih besar, tetapi 

dalam ukuran file yang lebih kecil (Kusrianto, 2007:119) dan karakter visual yang 

dibuat akan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. 

 

D. Layout 

Layout merupakan penataan elemen-elemen visual sehingga menarik 

untuk dilihat ataupun dibaca. Layout yang digunakan dalam buku pengenalan 

nama buah-buahan adalah layout dengan keseimbangan simetris. Menurut buku 

Layout dan Dasar Penerapannya (Rustan, 2009:82) layout keseimbangan simetris 

memberi kesan adanya movement/gerakan sehingga lebih dinamis dan tidak 

statis/kaku. Dalam buku ilustrasi ini dapat juga terlihat cara penggunaan layout 

yang berulang agar timbul suatu irama dalam buku ilustrasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Sketsa Layout 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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E. Tipografi 

Tipografi yang digunakan adalah hasil dari analisa keyword yaitu Inovatif. 

Dari keyword tersebut jenis typeface dari Decorative yang digunakan yaitu 

Needlework Good. 

Menurut Rustan, (2011:108) Decorative berkesan feminine, cantik, 

kekanakan, aktif, periang, positif, apa adanya, menyenangkan, polos, bebas, tidak 

kaku, dan bersahabat. Dengan kata lain, typeface ini sangat cocok untuk anak-

anak dan membantu mereka memahami isi buku. 

 

 

Gambar 4.5  Tipografi “Needlework Good” 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

Berdasarkan pertimbangan kesesuaian jenis tipografi, keyword serta 

konsep, maka tipografi yang digunakan berkarakter “inovatif”. Dimana dari font 

tersebut ditemukan ide, konsep, dan pemikiran yang ingin disampaikan sama 

karena sesuai dengan konsep inovatif, kreatif, dan fantasi. Jenis font yang inovatif 

yang disesuaikan karakter dan untuk lebih mudah mengingat apa yang dilihat dan 

dibacanya bagi anak-anak usia 6-12 tahun. 

1. Text Bodycopy 

Pemilihan text bodycopy didasari oleh konsep “inovatif” yang dikemas secara tidak 

kaku atau luwes dengan pertimbangan gaya desain, fungsi dan karakter huruf yang 

mempresentasikan belajar kreatif dalam ilmu pengetahuan, belajar, dan kebersamaan 

yaitu sans serif (tidak terkait) dengan karakter font “Century Gothic” yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan mudah dibaca, kesan huruf yang menggelembung 
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memberikan kesan simple dan polos sehingga cocok bagi anak-anak yang baru 

belajar membaca (Rustan, 2011:108). 

F. Headline 
 

Headline diharapkan akan dibaca pertama kali serta akan melekat dalam 

ingatan pembacanya. Headline juga berguna untuk memancing agar pembaca 

melanjutkan membaca teks berikutnya secara lebih detail (Kusrianto, 2007:328). 

Headline atau pesan utama yang akan ditampilkan pada buku ilustrasi adalah 

“Ayo Kupas Nama Buah dengan Inovatif” sesuai dengan tujuan konsep yaitu 

mampu memberikan identitas dan kesadaran bahwa agar anak- anak tidak hanya 

dituntut mengenal tapi juga memahami buah dari warna sampai kandungan yang 

dimiliki buah tersebut secara inovatif yakni dengan adanya metode atau cara 

menggunakan bahasa isyarat (SIBI) di dalam buku. Jenis huruf headline yang 

digunakan adalah Decorative dan menggunakan karakter font “Needlework 

Good”.  

 
G. Warna 

Warna merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembuatan 

suatu karya desain, karena penggunaan warna dapat memberikan kesan hidup, 

menimbulkan emosi sehingga dapat membantu dalam penyampaian pesan. Pada 

seni sastra lama maupun modern warna diartikan sebagai kiasan atau 

perumpamaan (Sadjiman, 2002:38). Setiap warna memiliki karakteristik tertentu 

yang dimaksud adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas tertentu yang dimiliki oleh 

suatu warna. 
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Dalam pemilihan warna pada perancangan buku ilustrasi berbasis SIBI, 

tidak terlepas dari konsep Inovatif yang telah diusung dalam perancangan ini. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan warna-warna yang menunjukkan kesan 

Inovatif, maka penulis menggunakkan karakter inovatif atau yang bersifat 

pembaruan yang diharapkan dapat mendukung visualisasi buku, yang diambil dari 

buku color basic “Panduan Dasar Warna untuk desainer & Industri Grafika” 

karya Anne Dameria. 

Sebagai sekolah atau lembaga pendidikan yang melingkupi para 

penyandang tunarungu, TKLB Karya Mulia Surabaya berusaha membuat 

kepercayan kepada orang tua dalam melayani dan memberi pendidikan dan ilmu 

terbaik kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan. Sehingga dari alasan 

tersebut maka dipilih warna biru yang mewakili corporate dari TKLB Karya 

Mulia Surabaya. Dalam buku color basic (Dameria,2007:30), warna biru 

melambangkan kepercayaan, kebijaksanaan, dan kematangan berpikir dalam 

mengambil keputusan. 

Sebagai sarana dimana sekolah sebagai salah satu tempat mencari sumber 

informasi, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat pendidikan maka dipilih 

warna kuning untuk warna pilihan kedua. Warna kuning dalam psikologi warna 

menurut Dameria (2007:34) kuning dikaitkan dengan kecerdasan terhadap potensi 

diri. Sebagai salah satu warna primer, kuning adalah warna dengan efek yang 

kuat, sehingga secara psikologis warna ini sangat efektif diterapkan pada hal-hal 

yang membutuhkan motivasi dan menaikkan mood. Dari segi konsep “Inovatif” 
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sendiri, warna kuning ini cocok untuk mewakili karakter kreatif dan penciptaan 

ide baru yang dihasikan dari keyword. 

Sehingga warna yang digunakan untuk konsep Perancangan Buku Ilustrasi 

Tentang Pengenalan Nama Buah dengan system SIBI ini terdapat 2 warna yaitu 

biru muda dengan kalibrasi warna( C:56 M:0 Y:0 K:0), kuning dengan kalibrasi 

warna (C:0 M:0 Y:100 K:0) . 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6  Warna Terpilih 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

I. Karakter 

Pada pembuatan buku ini, terdapat karakter dari masing-masing buah 

untuk menjadikan visualisasi buku ilustrasi, sebagaimana penyampaian pesan 

pada buku ilustrasi. Visualisasi karakter yang ingin dimunculkan dengan konsep 

karakter anak-anak yang ceria yakni menggunakan karakter kartun sehingga anak-

anak tertarik untuk membaca isi buku. Akan tetapi dalam menentukan desain 

karakter, pertama adalah membuat sketsa terlebih  dahulu. Alternatif sketsa 

berjumlah 15 sesuai pada batasan masalah yakni buah salak, pisang, jambu, 

mangga, semangka, apel, alpukat, manggis, duku, durian, nanas, rambutan, 
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anggur, sawo, dan kelapa. Selanjutnya dalam pengaplikasian warna menggunakan 

warna asli dari masing-masing buah sehingga pesan informasi yang disampaikan 

pada anak-anak tentang warna pada macam-macam buah menjadi efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7  Alternatif Sketsa 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

4.6 Perencanaan Media 

4.6.1 Tujuan Media 

4.6.2 Strategi Media 

 Dalam upaya perancangan pembuatan buku ilustrasi nama-nama buah-buahan  

bagi anak TKLB-B Karya Mulia Surabaya ini akan digunakan berbagai media yang 

efektif sebagai penampaian pesan pada buku ilustrasi yang diaplikasikan ke buku dan 
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didukung dengan aplikasi media lainnya yaitu poster, fleyer, pembatas buku, pin, dan 

gantungan kunci. Pemlihan media disesuaikan karakter audiens yang dituju, sehingga 

didapatkan efektivitas komunikasi terhadap apa yang ingn disampaikan di dalam buku 

dan media pendukung lainnya. 

Dibawah ini merupakan penjelasan setiap media dalam perancangan buku ilustrasi nama-

nama buah-buahan antara lain: 

a. Media utama 

Media utama yang digunakan dalam perancangan ini adalah buku. Pemilihan media 

ini dikarenakan buku dapat memuat informasi dan tidak lenyap oleh zaman selain itu 

juga bellum ada buku yang membahas nama-nama buah-buahan  menggunakan bahasa 

isyarat atau SIBI dengan menggunkan karakter nama-nama buah-buahan  

menggunakan teknik ilustrasi digital (vektor), sehinnga dapat menarik minat baca 

anak untuk belajar dan mengetahui nama-nama setiap buah dengan menggunakan 

bahasa isyarat atau SIBI. Perancangan buku ini dirancang dengan konsep dari keyword 

yang didapatkan dari analisis data yaitu “inovatif”. 

b. Media Pendukung 

1. Merchandise 

Merupakan media pendukung buku yang digunakan untuk menarik perhatian 

audiens. Merchandise yang dibuat berupa stiker, pembatas buku, pin dan 

gantungan kunci. 
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4.7 Perancangan Karya 

4.7.1 Cover Buku  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8  Desain cover buku 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

Setelah terpilih sebuah cover buku yang digunakan maka pada selanjutnya 

headline yang digunakan pada gambar 4.8 yang dimana ada tulisan “Ayo Kupas Nama 

Buah Dengan Inovatif”  

4.8 Sistem Produksi Buku 

4.8.1 Biaya Media 

Pada biaya media ini membahas tentang percetakan buku meliputi 

beberapa hal yang harus dihitung dalam pencetakan buku referensi 

1. Tingkatan Efisiensi HPP Cetak 

HPP dapat dikatakan efisiensi jika harga yang ditawarkan terhadap order 

buku cukup kompetitif dengan kualitas cetak terjamin baik. 

2. Kualitas Buku 

Penetapan harga sesuai dengan kualitas buku jika harga buku sama dengan 

mutu cetak sehingga dapat bersaing dengan yang lain. 
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3. Ketetapan Jadwal Produksi 

Penetapan harga dianggap bijaksana dan tepat jika jadwal produksi 

dilaksanakan dengan tepat waktu. Ketetapan waktu penyerahan hasil cetak 

sangat penting. Ketetapan waktu sangat mempengaruhi kredibilitas dan 

profit dari percetakan. 

4. Kelancaran waktu penyerahan/pengiriman 

Apabila penyerahan buku ke penerbit sesuai dengan jadwal produksi 

berarti penerbit memperoleh ketepatan waktu edar. Ketepatan waktu edar 

mempengaruhi laku tidaknya buku. 

5. Sehatnya pertumbuhan 

Kelancaran produksi, ketepatan waktu, baiknya mutu dan terjaminnya 

berarti akan memperlancar pembayaran dari pelanggan (penerbitan). 

Kelancaran pembayaran akan memperlancar cash flow percetakan 

sehingga perusahaan bisa tumbuh dengan sehat. 

Adapula rumus-rumus yang harus diperhitungkan dalam menentukan Harga 

Pokok Produksi Cetak Buku, sebagai berikut : 

1. Menghitung Biaya desain cover dan isi buku  

 a. Menghitung desain     = 1  

 b. Harga desain per buku    = Rp. 300.000 ,-  

 Rumus : Biaya Desain     = 1 x Rp. 300.000 

        = Rp. 300.000,- 

2. Menghitung Biaya setting naskah  

 a. Jumlah halaman setting   = 38 halaman  
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 b. Ukuran buku     = 20 x 20 cm  

 c. Harga setting per halaman    = Rp. 12.000.-  

 Rumus : Biaya setting per halaman   = 38 x Rp. 12.000  

       = Rp. 456.000,- 

3. Menghitung biaya pemprosesan output film separasi warna (Fulcolor)  

 a. Jumlah model     = 1  

 b. Ukuran buku     = 20 x 20 cm2  

 c. Harga pembuatan per cm2    = Rp. 45,-  

 Rumus : Biaya      = (32×24) x 4 x Rp.45,-  

       = Rp. 138.240,- 

4. Menghitung biaya pemprosesan film negatif dan positif  

 a. Jumlah halaman     = 38 halaman  

 b. Ukuran buku     = 20 x 20 cm  

 c. Harga pembuatan film B/W   = Rp. 30,-  

 Rumus : Biaya pemprosesan film B/W  

    16 x 22 x 54 x Rp. 30,-/cm2  = Rp. 410.280,-  

    Rp. 410.280,- x 4 warna   = Rp. 1.605.120,- 

5. Menghitung Biaya montage cover dan isi buku  

 a. Jumlah halaman buku    = 38 halaman  

 b. Jumlah hal. dalam per lintasan/montage  = 18 halaman 

 c. Jumlah montage cover    = 4 ( film )  

 d. Harga montage cover    = Rp. 22.500,-  
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 e. Harga montage isi     = Rp. 45.000,-  

 Rumus : Jumlah montage isi    = 38 : 18 

       = 2 lbr film  

 Biaya montage cover dan isi buku :  

 ( 4 x Rp. 22.500,-) + ( 2 x Rp. 45.000,- )  = Rp.180.000,- 

6. Menghitung biaya plate cover buku  

 a. Jumlah plate cover     = 4 lembar  

 b. Ukuran maximum cetak naik di mesin  

 c. Harga /lembar utk GTOV    = Rp. 35.000,-  

 Rumus : Biaya plate cover   = 4 x Rp. 35.000,-  

       = Rp. 140.000,- 

7. Menghitung biaya plate isi buku 

a. Jumlah plate isi buku    = 10 lembar 

b. Ukuran maxsimum cetak di mesin 72 

c. Harga /lembar     = Rp. 150.000,- 

Rumus : Biaya plate isi    = 10 x Rp. 150.000,-  

      = Rp. 1.500.000,- 

8. Menghitung biaya kertas cover buku 

a. Oplah cetak      = 2.500 eks. 

b. Inschiet      = 40 % 

c. Art Paper 260 gr plano per rim    = Rp. 2.500.000,- 

d. Jumlah hal. dlm 1 lembar kertas plano  = 4 halaman 
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Rumus : Biaya kertas cover buku = 

    2.500 x Rp. 2.500.000,- x 140 %  = Rp. 4.375.000,- 

    4 x 500 

9. Menghitung biaya kertas isi buku 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Jumlah halaman    = 38 halaman 

c. Inschiet     = 20 % 

d. Art Paper 210  gr plano per rim   = Rp. 2.500.000,- 

(66 x 102 cm ) 

e. Jumlah hal. dlm 1 lembar plano   = 4 halaman 

Rumus : Biaya kertas isi buku   = 

(2.500 x Rp. 2.500.000,- x 38 x 120 %): (4x500)  

      = Rp. 142.500.000,- 

10. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) cover buku 

a. Warna cover     = 4/ 

b. Inschiet      = 40 % 

c. Jumlah plate cetak cover    = 4 lembar 

d. Ongkos cetak per lintasan    = Rp. 120,- 

e. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan cover  = 

4 x Rp. 120,- x 2.500 x 140 %   = Rp. 1.680.000,- 
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11. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

a. Warna isi     = 1/1 

b. Inschiet     = 30 % 

c. Jumlah plate cetak isi    = 10 

d. Ongkos cetak isi per lintasan   = Rp. 55 

e. Oplah      = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan isi   = 

10 x Rp. 55,- x 2.500 x 130 %   = Rp. 1.787.500,- 

12. Menghitung biaya pelipatan katern 

a. Jumlah halaman     = 38 halaman 

b. Jumlah katern     = 5 katern 

c. Ongkos pelipatan per katern   = Rp. 50,- 

d. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pelipatan    =  

    5 x 2.500 x Rp. 50,-   = Rp. 625.000,- 

13. Menghitung biaya komplit katern 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Biaya komplit per buku    = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya Komplit buku   = 

     2.500 x Rp. 25,-    = Rp. 62.500,- 

14. Menghitung biaya jilid hard cover 

a. Oplah cetak      = 2.500 eks. 

b. Biaya penjilidan lem buku   = Rp. 35.000,- 
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Rumus : Biaya penjilidan lem   =  

    2.500 x Rp. 35.000,-   = Rp. 87.500.000,- 

15. Menghitung biaya/ongkos potong buku 

a. Oplah cetak      = 2.500 

b. Biaya potong per buku    = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya potong buku    =  

     2.500 x Rp. 25,-    = Rp. 62.500,- 

16. Menghitung biaya pengepakan 

a. Oplah cetak     = 2.500 eks. 

b. Jumlah buku dalam satu pak   = 250 

c. Ongkos pengepakan termasuk casing = Rp. 10.000,- 

Rumus : Biaya pengepakan    =  

    (2.500 x Rp. 10.000,-)/250   = Rp. 100.000,- 

 

17. Jumlah seluruh biaya ( 1 s/d 16 )    = Rp. 243.011.860,- 

18. Margin Keuntungan (20%)     = Rp.   48.602.372,- 

19. Jumlah biaya ( 17+18 )     = Rp. 291.614.232,- 

20. Ppn + PPh ( 10% )      = Rp.  29.161.423,- 

21. Jumlah keseluruhan      = Rp. 320.775.655,- 

22. Harga per buku/ HPP 

Rp. 320.775.655,-: 2.500 eks   = Rp.128.310,262,/eks 

       = Rp. 129.000,- 

Dijual       = Rp. 150.000,-  
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Keuntungan (15%)     = Rp. 22.500,- 

Keuntungan      = Rp. 22.500,- x 2.500 

       = Rp. 56.250.000 

Royalty      = Rp. 102.500.000 x 10% 

       = Rp.   5.625.000 

4.9 Implementasi Desain 

a.   Media utama (Display Karakter masing-masing buah pada isi buku) 

Sketsa desain yang diimplementasikan pada masing-masing media yang sudah 

ditentukan dalam perancangan buku ilustrasi pengenalan nama-nama buah dengan sistem 

isyarat bahasa Indonesia (SIBI) berbasis karakter untuk anak-anak TKLB-B Karya Mulia 

Surabaya yaitu sebagai berikut : 

1. Buah Manggis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Ilustrasi buah manggis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

Pada gambar 4.9 merupakan ilustrasi buah manggis yang dimana menggunakan karakter 

buah manggis yang akan di implementasikan pada buku. 
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2. Buah Jambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Ilustrasi Buah Jambu 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.10 merupakan ilustrasi buah jambu yang dimana menggunakan karakter 

buah jambu yang akan di implementasikan pada buku. 

3. Buah Durian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Ilustrasi Buah Durian 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.11 merupakan ilustrasi buah durian yang dimana menggunakan karakter 

buah durian yang akan di implementasikan pada buku. 
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4. Buah Nanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Ilustrasi Buah Nanas 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.12 merupakan ilustrasi buah nanas yang dimana menggunakan karakter 

buah nanas yang akan di implementasikan pada buku. 

5. Buah Duku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Ilustrasi Buah Duku 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.13 merupakan ilustrasi buah duku yang dimana menggunakan karakter 

buah duku yang akan di implementasikan pada buku. 
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6. Buah Apel 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Ilustrasi Buah Apel 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.14 merupakan ilustrasi buah apel yang dimana menggunakan karakter 

buah apel yang akan di implementasikan pada buku. 

7. Buah Sawo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Ilustrasi Buah Sawo 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.15 merupakan ilustrasi buah sawo yang dimana menggunakan karakter 

buah sawo yang akan di implementasikan pada buku. 
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8. Buah Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Ilustrasi Buah Pisang 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.16 merupakan ilustrasi buah pisang yang dimana menggunakan karakter 

buah pisang yang akan di implementasikan pada buku. 

9. Buah Alpukat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Ilustrasi Buah Alpukat 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.17 merupakan ilustrasi buah Alpukat yang dimana menggunakan karakter 

buah Alpukat yang akan di implementasikan pada buku. 
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10. Buah Salak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Ilustrasi Buah Salak 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.18 merupakan ilustrasi buah Salak yang dimana menggunakan karakter 

buah Salak yang akan di implementasikan pada buku. 

11. Buah Semangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Ilustrasi Buah Semangka 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.19 merupakan ilustrasi buah Semangka yang dimana menggunakan 

karakter buah Semangka yang akan di implementasikan pada buku. 
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12. Buah Kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Ilustrasi Buah Kelapa 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.20 merupakan ilustrasi buah Kelapa yang dimana menggunakan karakter 

buah Kelapa yang akan di implementasikan pada buku. 

13. Buah Mangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Ilustrasi Buah Mangga 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.21 merupakan ilustrasi buah Mangga yang dimana menggunakan karakter 

buah Mangga yang akan di implementasikan pada buku. 
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14. Buah Rambutan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Ilustrasi Buah Rambutan 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.22 merupakan ilustrasi buah Rambutan yang dimana menggunakan 

karakter buah Rambutan yang akan di implementasikan pada buku. 

15. Buah Anggur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Ilustrasi Buah Anggur 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 
Pada gambar 4.23 merupakan ilustrasi buah anggur yang dimana menggunakan karakter 

buah anggur yang akan di implementasikan pada buku. 
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16. Halaman Inovatif Buku Ilustrasi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Inovatif Buku Ilustrasi 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

Halaman inovatif berisi latihan soal yang berkaitan dengan pengenalan bahasa 

isyarat yang mendukung interaksi anak-anak. Latihan soal gambar SIBI ini menampilkan 

halaman dengan mencocokan gambar kamus SIBI di sebelah kanan dengan karakter buah 

yang sesuai di sebelah kiri. 

b.  Media Pendukung 

1. Merchandise  

Merchandise atau Souvenir merupakan strategi promosi digunakan bersama 

ide-ide utama pemasaran, yang merupakan penggabungan dari setiap program 

pemasaran yang saling berkaitan dan saling mendukung. Merchandise jelas sangat 

berguna untuk menempatkan buku ilustrasi di depan target audience atau 

konsumen yang potensial. Dalam lingkungan bisnis saat ini, satu-satunya tujuan 

utama adalah meraih perhatian anak-anak dadalam memperkenalkan buku 

ilustrasi buah-buahan SIBI yang berbasis karakter. Mendistribusikan hadiah 

promosi adalah salah satu metode yang paling hemat biaya untuk mencapai tujuan 

tersebut.  
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Gambar 4.25 Merchandise (Media Pendukung Buku Ilustrasi) 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
       

Pemberian merchandise juga dapat mengingatkan agar buku ilustrasi 

berbasis karakter tetap berada di hati dan ingatan anak-anak. Merchandise ini 

sebagai hadiah yang bisa di bawa secara fleksibel. 
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