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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan secara kronologis proses implementasi karya 

mulai dari analisis data, menemukan konsep, perancangan karya hingga realisasi 

karyanya. 

 

4.1 Hasil Perolehan Data 

Penelitian dimulai dengan pencarian data dengan berbagai metode yang 

telah disebutkan. Data yang sudah didapat tersebut agaknya masih berantakan 

sehingga perlu dirangkum dengan runtut untuk melancarkan proses penelitian di 

ke depannya. Berikut adalah hasil analisis data yang telah didapatkan sebelumnya: 

 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi pertama dilakukan di toko buku-toko buku yang menjual buku 

cerita bergambar untuk anak seperti Gramedia, Togamas, dan Kampoeng Ilmu. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis topik atau bahasan yang sering 

disuguhkan untuk anak, bagaimana struktur, kompleksitas cerita dan bahasanya, 

pengaplikasian warna dan ilustrasi guna mendukung cerita, jenis kertas yang 

dipakai dan berapa lembar dan halaman yang umum digunakan untuk 

menyelesaikan satu cerita. 

 Sejauh observasi peneliti, tidak ditemukan buku cerita anak dengan 

bahasan tentang kekerasan anak yang secara eksklusif ditujukan untuk anak umur 

6-9 tahun. Topik yang paling mendekati yakni tentang pelecahan seksual terhadap 

anak. Namun, cerita yang disampaikan sama sekali tidak terbaca vulgar, ringan 
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dan mudah dipahami anak. Beberapa topik cerita yang disuguhkan untuk anak 

yakni tentang bagaimana mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Cerita-cerita 

motivasi yang sarat akan moral dan nasihat banyak sekali dijumpai di pasaran. 

Sejauh ini, peneliti belum menemukan cerita anak yang memiliki karakter anti-

hero, yang berarti tokoh pahlawan dengan perilaku buruk, di dalamnya. Hal-hal 

semacam ini sepertinya memang sebaiknya dijauhi demi perkembangan psikologi 

anak ke arah yang lebih positif. Selain itu, topik-topik yang sering diberikan untuk 

bacaan anak antara lain kisah-kisah masa lampau dan ilmu pengetahuan dasar. 

 Sejauh pengamatan peneliti, alur cerita yang digunakan kebanyakan 

menggunakan alur maju atau progresif. Alur maju atau progresif adalah alur yang 

peristiwa puncak (klimaks) berada di akhir cerita. Kronologis cerita juga runtut 

dan teratur mulai dari awal hingga akhir (Novita W: 2016). Cerita beralur maju 

memiliki struktur cerita yang dimulai dari pengenalan karakter dan suasana cerita, 

mulai munculnya konflik, puncak konflik (klimaks), menurunnya konflik dan 

diakhiri dengan penyelesian atau resolusi. Cerita anak pada umumnya selalu 

dimulai dengan suasana perkenalan yang bahagia dan menyenangkan dan berakhir 

dengan bahagia. Permasalahan yang dipaparkan tidak terlalu kompleks dan 

disajikan dengan bahasa yang ringan. Beberapa ada yang menggunakan 2 bahasa 

dalam penyajiannya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya untuk 

melatih anak agar terbiasa dengan bacaan bilingual dan mengasah kemampuan 

berbahasa asing anak. 

Untuk panjang kalimat, umumnya untuk bacaan anak usia 6-9 tahun tidak 

melebihi 5 baris per halaman. Dan karena cerita yang tertulis tidak terlalu banyak 

dan rumit, biasanya untuk menyelesaikan cerita membutuhkan sekitar 30-45 
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halaman untuk buku cerita dengan cerita lepas (satu cerita satu buku) dan 15-25 

halaman untuk kumpulan cerita anak (satu buku banyak cerita). Font yang 

digunakan tidak formal dan terkesan playful seperti Comic Sans dengan ukuran 

yang cukup besar. 

Ilustrasi yang digunakan untuk buku cerita anak umur 6-9 tahun memang 

mendominasi bagian cerita. Yang artinya hamper seluruh bagian cerita dalam 

buku berisi ilustrasi yang mendukung cerita. Jenis gambar yang digunakan 

memang bervariasi namun konsepnya tetap simpel, lucu dan mengarah ke kartun. 

Tidak ada gambar yang mengarah ke gaya realis. Karakter yang digunakan juga 

beragam bentuknya mulai dari yang manusia asli hingga hewan atau benda mati  

seperti peralatan tulis, kendaraan, pakaian yang terpersonifikasi. Semuanya 

bertujuan untuk membangkitkan imajinasi anak sehingga sang anak dapat dengan 

mudah paham isi cerita. Sedangkan untuk aplikasi warna, mayoritas warna yang 

digunakan adalah warna yang cerah dan berani, terkadang terkesan saling tubruk 

namun menarik perhatian dan pas dengan ilustrasi yang disajikan. Beberapa buku 

cerita ada yang menggunakan warna pastel atau soft namun disertai dengan 

ilustrasi karakter yang kuat (bisa dari ukuran karakter yang besar atau outline pada 

karakter yang tebal) sehingga imajinasi anak tetap bermain sembari memahami 

cerita tersebut. 

Jenis kertas yang umum digunakan untuk buku cerita bergambar pada 

anak adalah kertas art paper dengan ketebalan medium, tidak terlalu tipis juga 

tidak terlalu tebal. Beberapa buku ada yang menggunakan kertas tebal bertekstur 

untuk menambah nilai interes pada anak. Untuk halaman sampul biasanya 

kertasnya lebih tebal dan diberi laminasi. Penggunaan laminasi untuk halaman 
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sampul pun bervariasi mulai dari yang seluruhnya laminasi hingga yang hanya 

beberapa unsur saja yang diberi seperti judul, tagline, ilustrasi pokok, dll. Ada 

juga buku cerita bergambar yang semua halamannya berlaminasi baik secara 

keseluruhan per halaman maupun hanya beberapa unsur. Di beberapa kasus, ada 

buku cerita anak ada yang menggunakan hard cover pada sampul depan untuk 

menonjolkan sisi elegan dan kemewahan buku. Seringkali jenis ini ditemui pada 

buku cerita bergambar yang datang dari luar negeri. Buku-buku bertema folklore 

mancanegara juga tidak sedikit yang bersampul tebal seperti ini guna menambah 

nilai mistik cerita. 

Selain itu, dalam buku cerita anak biasanya di akhir halaman diberi 

kesimpulan atau disertai dengan tips tambahan baik untuk orang tua maupun anak. 

Tips tersebut biasanya berupa pesan moral atau informasi tambahan yang 

sebenarnya masih satu kategori dengan cerita namun tidak bisa dimasukkan ke 

dalam cerita karena beberapa alasan misalnya akan memperumit cerita atau 

mengubah alur. Atau ditambahkan pertanyaan seputar kejadian dalam cerita untuk 

mengetahui seberapa jauh anak memahami isi cerita. Beberapa buku cerita juga 

menambahkan kamus mini yang berisi penjelasan kata-kata yang mungkin terbaca 

asing oleh anak. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

 Wawancara pertama dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Jawa 

Timur (LPA Jatim) yang terletak di Jl. Bendul Merisi 2, Surabaya dengan Pak 

Priyono selaku pimpinan LPA Jatim sebagai narasumber. Disini ditemukan bahwa 

setiap bulannya, pengaduan yang masuk terkait permasalahan anak selalu ada 

dengan kuantitas yang statis. Masalah itu pun beragam mulai dari kekerasan fisik, 
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kekerasan seksual, hak asuh anak, penelantaran, NAPZA, dll. Ini belum termasuk 

data yang langsung ditangani polisi, psikiater, maupun lembaga anak lainnya. 

Meski menurut grafik data per tahun milik LPA pada tahun 2015 mengalami 

sedikit penurunan, namun pada 2016 laporan yang masuk kembali bertambah 

meski tidak terlalu signifikan. Laporan yang datang mayoritas berasal dari kota 

Surabaya hal ini bisa jadi disebabkan karena kantor pusat LPA Jatim berada di 

Surabaya meskipun sebenarnya cakupan wilayah adalah seluruh provinsi Jawa 

Timur. Beberapa kota juga memiliki LPA sehingga memungkinkan adanya 

laporan yang tidak langsung masuk ke pusat. 

Beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah 

tangga berawal dari sosok yang lebih dewasa dari anak tersebut memiliki 

background yang tidak baik seperti contohnya orang tua yang sibuk karena 

pekerjaan sehingga muncullah pengabaian, kakak yang memiliki sifat buruk, 

orang tua yang temperamental, dan sebagainya. Oleh karena adanya keadaan 

seperti itu, anak menjadi korban karena anak tidak memiliki kekuatan dan awam 

akan hal apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

 Untuk masalah pencegahan, LPA Jatim selama ini sudah sering melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi di berbagai kota di Jawa Timur terkait pentingnya 

menjaga anak demi tumbuh kembang anak yang cemerlang. Sosialisasi biasanya 

diadakan di sekolah-sekolah atau dengan workshop dan seminar. Peserta yang 

diharapkan ikut tentu bisa dari berbagai kalangan khususnya para orang tua. 

Bahasan yang dibicarakan pun juga luas seperti apa itu kekerasan pada anak, 

penyebabnya, dsb. Peserta yang mengikuti seminar biasanya ditemani dengan 

brosur atau selebaran sebagai pendukung materi yang disampaikan. Sementara 
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untuk penyuluhan ke anak, acara dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah. 

Sosialisasi tersebut salah satunya informasi tentang apa saja yang menjadi hak 

anak. Anak-anak juga disediakan wadah berupa komunitas dengan jenjang yang 

setingkat untuk menyalurkan aspirasi dan menjadi tempat belajar alternatif selain 

di sekolah. Namun, untuk anak sendiri masalah kekerasan hanya disampaikan 

sebatas definisi dan contoh. 

 Wawancara kedua dilakukan dengan Bu Wiwien Hendriani, S.Psi, M.Si 

selaku dosen Psikologi Universitas Airlangga di Unit Psikologi Pendidikan dan 

Perkembangan. Anak di jenjang sekolah dasar kelas 1-3 tergolong kanak-kanak 

awal. Penggunaan media khususnya buku gambar di jenjang ini memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan kanak-kanak akhir yaitu kelas 4-6 meski masih 

satu jenjang. Di masa ini, anak-anak menyukai media yang banyak bermain 

visualnya. Permainan ragam warna dan intensitas ilustrasi yang mendominasi 

bacaan akan menarik minat dan memudahkan anak pada masa ini untuk menerima 

informasi. Konten bacaan yang disajikan tidak boleh terlalu kompleks dan 

menggunakan kata-kata yang tidak umum karena akan mempengaruhi mood baca 

anak. Menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan sesuai dengan kamus anak 

sangat dianjurkan.  

 Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bu Watiek Ideo, 

S.Psi selaku penulis buku cerita anak. Yang diutamakan dalam penulisan sebuah 

cerita yaitu adanya motif yang jelas. Tujuan apa yang ingin didapat dari hadirnya 

cerita tersebut dan ending yang harus jelas. Untuk anak-anak, cerita yang 

disuguhkan memang tidak boleh sembarangan mengingat anak di umur 6-9 tahun 

terbilang rentan dan mudah menyerap segalanya tanpa filter. Masalah yang 
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dipaparkan harus jelas, mudah dimengerti dan usahakan tidak terlepas dari 

lingkup aktifitas anak. Akhir cerita bisa berupa akhir yang bahagia atau sedih. 

Tapi akan sangat dianjurkan untuk menggunakan akhir yang bahagia agar anak 

senang membacanya. 

Sejauh ini memang belum ada yang benar-benar mengungkit topik 

kekerasan pada anak khususnya dalam lingkup keluarga yang ditujukan untuk 

anak-anak karena topik ini sangat riskan bila disuguhkan kepada anak-anak. 

Olahan cerita, konsep dan ilustrasi harus benar-benar memperhatikan segi 

psikologi anak. Penggunaan kata seperti dipukul, dibentak, ditampar tidak boleh 

terlalu sering ditampilkan karena akan meninggalkan impresi buruk bagi anak. 

Cerita dengan adegan kekerasan yang terjadi pun tidak boleh terlalu frontal. Sama 

halnya dengan penggunaan ilustrasi. Ilustrasi kekerasan tidak boleh secara jelas 

menampilkan adegan yang nyata (contoh: ilustrasi ayah memukul anak dengan 

tangan di kepala anak disertai ekspresi marah sang ayah dan takut sang anak) 

karena ini bisa mempengaruhi pikiran anak. Bila sudah jadi pun, buku dengan 

topik yang cukup sensitif ini seharusnya dibaca bersama orang tua sehingga orang 

tua bisa ikut menjelaskan. Secara tidak langsung, orang tua pun teredukasi untuk 

tidak melakukan kesalahan seperti dalam cerita. Selain itu, kebersamaan anak dan 

orang tua saat membaca buku tersebut juga akan menumbuhkan rasa saling 

memiliki, peduli dan kasih sayang. 

 

4.1.3 Hasil Studi Literatur 

 Dalam buku Konseling Anak-Anak, dijelaskan bahwa saat anak menemui 

suatu masalah yang menjadi pengalaman tidak menyenangkan, anak akan 

menggali kesimpulannya sendiri. Kesimpulan ini biasanya bersifat absolut dan 
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bervariasi mulai dari penyalahan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dll. Hal ini 

akan menimbulkan respons resistensi berupa perilaku pertahanan diri oleh anak. 

Perilaku tersebut bisa berupa kembali mengulang kebiasaan lama (regresi), 

memproyeksikan perasaannya ke obyek lain, menutup-nutupi sampai tahap dia 

melupakan ingatan tersebut (represi), menolak untuk menerima dan 

membayangkan skenario yang lebih baik, menghindar dari hal-hal yang 

mengingatkan pada kenangan tersebut, hingga bersifat destruktif sebagai 

perlawanan dalam bentuk yang negatif. Disebutkan bahwa dalam memberikan 

konseling kepada anak, konselor perlu mengikuti alur perasaan dan permainan 

anak-anak. Konselor diminta untuk masuk ke dunia sang anak agar sang anak 

dapat percaya dan terbuka kepada konselor. 

Ada beberapa bekal yang dapat disampaikan pada anak mengenai 

bagaimana mereka seharusnya bersikap saat menemui suatu kejadian khususnya 

hal negatif. Seringkali anak-anak yang mengalami pengalaman pahit di masa 

lalunya, mencoba untuk menjaga rahasia dan tidak bercerita ke siapapun karena 

malu atau takut akan konsekuensi yang akan ia hadapi selanjutnya bila ia bercerita. 

Padahal ini salah dan akan berdampak pada pribadinya. Anak harus diajarkan 

untuk bercerita tentang masalah yang rumit kepada siapapun yang ia percaya agar 

dapat dicarikan jalan tengahnya. Anak perlu diberi wawasan tidak semua masalah 

dapat diselesaikan sendiri dan terkadang bantuan orang lain itu dibutuhkan. Dalam 

hal kekerasan rumah tangga, anak-anak harusnya menyadari bahwa pelaku 

kejahatanlah yang salah dan bukannya merutuki diri sendiri. Anak dapat 

mengatakan pendapatnya secara tegas agar pelaku juga sadar. Beberapa hal 

antisipasi biasanya diawali dengan bersabar, namun anak-anak harus dibekali 



58 
 

 

bahwa apapun masalah yang terjadi selalu ada solusi di baliknya. Anak perlu 

diajak untuk berpikir positif setiap waktu agar perkembangan fisik dan jiwanya 

tidak terganggu. 

Memberikan wawasan tersebut bisa melalui berbagai macam hal. Salah 

satunya melalui buku cerita bergambar. Disebutkan bahwa buku cerita menjadi 

salah satu media yang cukup baik. Alasannya adalah buku cerita baik dari segala 

sisi. Buku cerita bersifat terbuka dan luas yang menghasilkan kebebasan 

berekspresi tanpa batasan atau halangan, fungsional dan membatasi, familiar dan 

stabil karena membaca merupakan aktivitas yang pokok, serta bersifat mendidik. 

Buku cerita akan sangat sesuai untuk anak usia 6-9 tahun yaitu saat anak masih 

dalam jenjang sekolah dasar. Hal ini dikarenakan, psikologi anak usia 6-9 tahun 

masih dekat akan hal-hal yang membangun imajinasi. Anak-anak akan mengenali 

karakter, tema dan kejadian dalam cerita. Mereka akan ikut membayangkan 

bagaimana jika mereka menjadi karakter tersebut dan merefleksikannya dalam 

imajinasi bila suatu hari mereka menemui hal tersebut. Dengan demikian, saat hal 

yang sebenarnya terjadi mereka telah menemukan jawaban untuknya. 

 Beberapa sejumlah sasaran dalam penggunaan buku cerita yakni: 

a. Membantu anak mengenali kecemasan atau tekanan mereka dengan mengenali 

karakter atau situasi dalam suatu cerita 

b. Membantu anak menemukan tema dan emosi terkait yang muncul dalam 

hidup mereka 

c. Membantu anak memberi solusi alternative berbagai masalah 

d. Membantu anak menyadari bahwa orang lain juga memiliki pengalaman 

serupa 
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e. Membantu mengurangi stigma terkait pengalaman yang tidak diterima secara 

sosial 

f. Mengenalkan pada anak ada hal yang tidak dapat dihindari 

Media buku cerita yang ingin disampaikan baik berupa pelajaran maupun 

motivasi harus mengajarkan anak tentang perilaku yang lebih tepat daripada 

perilaku sebelumnya. Tujuannya agar anak paham dan dapat bertindak sesuai 

dengan yang seharusnya. Saat menerima suatu kejadian yang dirasa cukup berat, 

anak biasanya akan bersifat memendam dan tidak mau menceritakannya. Salah 

satu faktornya adalah karena bingung atau takut bila kejadian itu semakin 

memperparah keadaan. Dalam kondisi seperti ini, media harus mengajarkan 

kepada anak solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satunya 

dengan menceritakan masalahnya pada orang yang dirasa handal oleh anak 

tersebut. Sehingga ia mendapatkan pencerahan dan permasalahan dapat 

terselesaikan dan tidak terlalu lama mengganggu mental anak. 

 

4.2  Analisis Data 

Setelah menjelaskan semua hasil yang didapat dari wawancara, observasi 

dan studi literatur, data kemudian dipilah sesuai kebutuhan. Data-data yang telah 

dipaparkan atas akan diklasifikasikan yang sesuai kaitannya dengan teori rujukan 

awal yakni teori n-Ach yang berorientasi pada motivasi anak untuk mencapai 

sebuah prestasi. Prestasi yang dimaksud disini adalah kemampuan bagi anak 

untuk mengambil sikap atau tindakan ketika mereka menemui perilaku orang tua 

yang terlihat tidak humanis atau tidak wajar. Berikut penjelasan proses pemilahan 

data: 
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4.2.1 Reduksi Data 

Sub-subbab ini akan mengerucutkan atau menajamkan data yang telah 

dijabarkan di atas sesuai kebutuhan. Data yang tertera akan dipilah sesuai teori 

rujukan awal. 

1. Hasil Observasi 

Cerita yang dipaparkan untuk anak sebaiknya menggunakan alur maju atau 

progresif sehingga saat membaca, anak tidak dibingungkan dengan alur yang 

berubah. Cerita beralur maju memiliki struktur cerita yang dimulai dari 

pengenalan karakter dan suasana cerita, mulai munculnya konflik, puncak konflik 

(klimaks), menurunnya konflik dan diakhiri dengan penyelesian atau resolusi. 

Cerita anak juga baiknya berawal dan berakhir dengan bahagia agar tidak 

meninggalkan kesan menyedihkan untuk anak. Permasalahan yang dipaparkan 

harus terbaca ringan dan bahasa yang santai. Cerita ditulis dengan sedikit-sedikit 

dan lebih memainkan ilustrasi dan warna agar anak termotivasi untuk 

membacanya. Jenis gambar yang digunakan bersifat simpel, lucu dan mengarah 

ke kartun untuk membangkitkan daya imajinasi anak agar anak mudah terbawa ke 

dalam suasana cerita. Warna yang digunakan adalah warna yang cerah dan atraktif.  

Sebaiknya disertai kolom berisi kesimpulan atau tips tambahan terkait isi 

cerita. Tips berupa pesan moral atau informasi tambahan yang masih terpaut 

dengan isi cerita. Atau ditambahkan pertanyaan seputar kejadian dalam cerita 

untuk mengetahui seberapa jauh anak memahami isi cerita. Gimmick lain yang 

mandiri, tidak tergabung dalam buku juga bagus selama tidak menyimpang dari 

isi cerita 

. 
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2. Hasil Wawancara 

Sosialisasi terkait anak biasanya diadakan di sekolah-sekolah atau dengan 

workshop dan seminar. Anak-anak juga disediakan wadah berupa komunitas 

dengan jenjang yang setingkat untuk menyalurkan aspirasi dan menjadi tempat 

belajar alternatif selain di sekolah.  

Anak di jenjang sekolah dasar kelas 1-3 tergolong kanak-kanak awal. 

Penggunaan media khususnya buku gambar di jenjang ini memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan kanak-kanak akhir yaitu kelas 4-6. Permainan ragam warna 

dan intensitas ilustrasi yang mendominasi bacaan akan menarik minat dan 

memudahkan anak pada masa ini untuk menerima informasi. Konten bacaan yang 

disajikan tidak boleh terlalu kompleks dan menggunakan kata-kata yang tidak 

umum karena akan mempengaruhi mood baca anak. Menggunakan bahasa 

Indonesia yang santai dan sesuai dengan kamus anak sangat dianjurkan.  

Yang diutamakan dalam penulisan sebuah cerita yaitu adanya motif yang 

jelas. Tujuan apa yang ingin didapat dari hadirnya cerita tersebut dan ending yang 

harus jelas. Untuk anak-anak, cerita yang disuguhkan memang tidak boleh 

sembarangan mengingat anak di umur 6-9 tahun terbilang rentan dan mudah 

menyerap segalanya tanpa filter. Masalah yang dipaparkan harus jelas, mudah 

dimengerti dan usahakan tidak terlepas dari lingkup aktifitas anak. Akhir cerita 

bisa berupa akhir yang bahagia atau sedih. Tapi akan sangat dianjurkan untuk 

menggunakan akhir yang bahagia agar anak senang membacanya. 

Olahan cerita, konsep dan ilustrasi harus benar-benar memperhatikan segi 

psikologi anak. Penggunaan kata seperti dipukul, dibentak, ditampar tidak boleh 

terlalu sering ditampilkan karena akan meninggalkan impresi buruk bagi anak. 
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Cerita dengan adegan tidak humanis yang terjadi pun tidak boleh terlalu frontal. 

Ilustrasinya pun tidak boleh secara jelas menampilkan adegan yang nyata karena 

bisa mempengaruhi pikiran anak. Buku cerita dengan topik terkait seharusnya 

dibaca bersama orang tua sehingga orang tua bisa ikut menjelaskan. Secara tidak 

langsung, orang tua pun teredukasi untuk tidak melakukan kesalahan seperti 

dalam cerita. Selain itu, kebersamaan anak dan orang tua saat membaca buku 

tersebut juga akan menumbuhkan rasa saling memiliki, peduli dan kasih sayang. 

3. Hasil Studi Literatur 

Pengalaman buruk pada anak akan ditangkap oleh otak anak. Hal ini akan 

menimbulkan respons resistensi berupa perilaku pertahanan diri oleh anak. 

Perilaku tersebut bisa berupa kembali mengulang kebiasaan lama (regresi), 

memproyeksikan perasaannya ke obyek lain, menutup-nutupi sampai tahap dia 

melupakan ingatan tersebut (represi), menolak untuk menerima dan 

membayangkan skenario yang lebih baik, menghindar dari hal-hal yang 

mengingatkan pada kenangan tersebut, hingga bersifat destruktif sebagai 

perlawanan dalam bentuk yang negatif. Disebutkan bahwa dalam memberikan 

konseling kepada anak, perlu mengikuti alur perasaan dan permainan anak-anak 

agar anak mau terbuka. 

 Buku cerita menjadi salah satu media yang cukup baik dalam memberikan 

pembelajaran pada anak karena beberapa alasan. Buku cerita bersifat terbuka dan 

luas yang menghasilkan kebebasan berekspresi tanpa batasan atau halangan, 

fungsional dan membatasi, familiar dan stabil karena membaca merupakan 

aktivitas yang pokok, serta bersifat mendidik. Buku cerita akan sangat sesuai 

untuk anak usia 6-9 tahun yaitu saat anak masih dalam jenjang sekolah dasar. Hal 
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ini dikarenakan, psikologi anak usia 6-9 tahun masih dekat akan hal-hal yang 

membangun imajinasi. Anak-anak akan mengenali karakter, tema dan kejadian 

dalam cerita. 

Beberapa sejumlah sasaran dalam penggunaan buku cerita seperti 

membantu anak mengenali kecemasan atau tekanan mereka dengan mengenali 

karakter atau situasi dalam suatu cerita, membantu anak menemukan tema dan 

emosi terkait yang muncul dalam hidup mereka, membantu anak memberi solusi 

alternatif berbagai masalah, membantu anak menyadari bahwa orang lain juga 

memiliki pengalaman serupa, dan lainnya. 

 

4.2.2 Penyajian Data 

Setelah data dikerucutkan sesuai subbabnya di atas, data–data tersebut 

kemudian disajikan dengan runtut sesuai dengan kebutuhan. Berikut rincian yang 

telah runtut untuk kepentingan penelitian ke tahap selanjutnya. 

Anak sangat mudah dalam menerima sesuatu sehingga disaat anak 

mengalami pengalaman buruk, kenangan itu akan terus menancap di benak sang 

anak. Pengalaman buruk bisa berupa luka akibat dimaki orang tua, dianiaya orang 

tua, melihat orang tua bertengkar hingga diabaikan terlalu lama. Hal ini akan 

berimbas pada sikap anak yang merupakan respons pertahanan diri. Kebanyakan 

anak akan condong ke arah negatif baik dari respons pasif maupun destruktif 

karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Mereka akan bertindak sesuai 

dengan apa yang mereka rasa benar. Bila sudah terjadi seperti ini para 

pembimbing harus melakukan pendekatan ekstra untuk membuka hati sang anak.  

Langkah antisipasi agar anak tidak berlaku pasif adalah dengan 

memberikannya sebuah media belajar sehingga mereka memiliki gambaran 
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sebelum kejadian sesungguhnya terjadi. Media belajar tersebut bisa berupa buku 

cerita. Dengan buku cerita anak bisa memahami suatu karakter, tema, dan alur dan 

dapat menimbulkan anggapan bahwa saat dia menghadapi masalah tersebut dia 

tidak sendirian. Kendati demikian, orang tua tetap diharuskan untuk mendampingi 

sang anak dalam menelaah cerita tersebut. Akan lebih baik bila media belajar 

tersebut ditujukan untuk anak pada tahapan yang awal karena pembelajaran akan 

lebih mudah masuk bila ditanamkan sejak dini. 

Melihat dari segi psikologinya, anak tidak bisa diberikan materi yang 

terlalu berat apalagi bila topik yang diangkut adalah kekerasan orang tua terhadap 

anak. Penetrasi pada anak harus dikaburkan dan disampaikan secara implisit. 

Sehingga sebaiknya cerita menjadi suatu edukasi dalam memotivasi anak 

bagaimana bersikap saat kejadian itu terjadi. Topik tersebut akan dikemas sebagai 

cerita keseharian anak.Awal cerita akan menampilkan suasana yang normal dan 

bahagia. Kemudian unsur kekerasan pada cerita hanya akan disampaikan sekilas 

dan digambarkan sebagai perilaku yang tidak sewajarnya terjadi. Solusi akan 

digambarkan secepat mungkin agar anak tidak terlalu larut dalam masalah yang 

terlebih dulu dipaparkan. Untuk memudahkan anak dalam menerimanya, maka 

buku cerita akan dikemas dengan gambar yang lebih dominan dari teks untuk 

memudahkan anak memahami isi cerita. 

Buku cerita bergambar yang disajikan akan meringkas kekerasan orang tua 

tersebut dan berfokus pada bagaimana sikap anak dalam menanggapi kekerasan 

tersebut. Sikap yang dapat dilakukan anak bila menemui hal yang tidak 

menyenangkan awalnya yakni sabar dan tegar. Semua dimulai dari diri sendiri. 

Kemudian berusaha menjadi pribadi yang positif dan menunjukkan pada orang tua 
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bahwa anak tidak layak mendapatkan perlakuan buruk. Bila suasana semakin 

mencekam dan anak tak bisa menanganinya sendiri, maka anak diharuskan 

mencari bantuan orang lain agar keadaan tidak semakin parah. Terkadang bantuan 

dari luar memang perlu apalagi anak merupakan makhluk lemah yang terbatas 

kemampuannya sehingga tentu sangat membutuhkan bantuan orang lain. Suasana 

yang dibangun pun akan diusahakan tidak terlalu mencekam agar tidak 

meninggalkan impresi buruk pada anak. Cerita akan dibuat satu jalan cerita saja 

atau tidak berkategori atau berjudul-judul. Cerita hanya fokus pada satu akhir 

yang bahagia dengan alur maju atau progresif sehingga anak tidak perlu menerima 

terlalu banyak unsur yang tidak perlu. Cerita tidak boleh terlalu kompleks dan 

disajikan dengan teks seperlunya. Perpaduan ilustrasi dan warna harus selaras, 

dominan dan atraktif agar anak tertarik untuk membacanya. Aplikasi ilustrasi 

unsur kekerasan tidak boleh secara eksplisit sehingga harus disamarkan. Di dalam 

cerita dibubuhi kolom tambahan terkait isi cerita yang bisa berupa tips tambahan, 

kalimat motivasi, pertanyaan interaktif dan lainnya. Untuk memaksimalkan 

manfaat, orang tua juga bisa dibekali media tersendiri terkait dengan topik yang 

diusung. Media tersebut sebisa mungkin juga dibuat bersangkutan langsung 

dengan buku cerita agar orang tua juga ikut membacanya. 

 

4.2.3 Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada subbab ini, akan memberikan simpulan dari data yang telah disajikan. 

Simpulan ini merupakan hasil akhir dari proses pemilahan data yang telah 

diperoleh. Berikut adalah hasil kesimpulan data yang telah didapat. 

Kebanyakan anak akan bersikap pasif atau destruktif setelah menemui 

pengalaman pahit khususnya yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk 
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mengantisipasi perilaku pasif yang dapat mengganggu masa depan anak tersebut, 

diperlukan media pembelajaran untuk anak agar anak tahu apa yang harus mereka 

perbuat saat menemui kejadian tersebut. Media pembelajaran yang digunakan 

disini yakni buku cerita bergambar yang akan ditujukan untuk anak umur 6-9 

tahun. Umur yang dituju memang cukup muda karena pembelajaran pada anak 

akan lebih baik bila diberikan seawal mungkin. 

Buku cerita dengan tema kekerasan orang tua terhadap anak ini akan 

dikemas seringan mungkin dan dengan implisit baik dari segi cerita maupun 

ilustrasinya agar tidak meninggalkan kesan buruk. Teks akan disajikan secara 

singkat dan berfokus pada alur cerita dan ilustrasi dengan warna yang menarik 

dan atraktif. Contoh kekerasan yang disampaikan tidak boleh dalam jumlah yang 

banyak karena tidak baik untuk anak sehingga hanya akan diambil beberapa 

contoh dari beberapa jenis kekerasan yang ada. 

Beberapa contoh sikap yang perlu dilakukan oleh anak sebagai antisipasi 

adalah: 

a. Selalu berusaha untuk sabar dan tegar dalam menghadapi sesuatu 

b. Menyapa dan tersenyum kepada orang lain akan membangkitkan aura 

positif di sekitar 

c. Bercerita bilamana menghadapi suatu masalah 

d. Membangun hubungan yang dekat dengan orang tua 

e. Menangis sebagai refleks saat menemui kesulitan itu normal, namun 

tidak perlu terlalu lama berlarut dalam kesedihan 

f. Menjadi anak yang positif dan aktif 
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Selain itu, orang tua perlu diberi wawasan tersendiri yang lebih mendetail 

terlepas dari buku cerita tersebut berupa media sendiri seperti buku mini. Buku 

mini ini tetap akan mengajak orang tua berinteraksi dengan buku ceritanya 

sehingga orang tua dapat membacanya dengan anak. 

 

4.3   Konsep 

Data yang didapat dari hasil observasi, studi literatur, studi dokumen dan 

wawancara kemudian akan digunakan sebagai dasar analisa untuk perancangan 

konsep karya selanjutnya 

 

4.3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

Sebelum menuju perancangan konsep yang lebih kompleks, data yang 

diperoleh kemudian dipilah untuk menentukan segmentasi, targeting dan 

positioning (STP) produk yang akan dirancang. Penggunaan STP ditujukan agar 

produk yang dibuat dapat bermanfaat dengan sebagaimana mestinya karena 

sasarannya jelas. Berikut penjelasan seputar STP produk sesuai dengan data yang 

diperoleh: 

1. Segmentasi 

Menilik dari data yang telah dirangkum di atas, segmentasi yang 

ditetapkan untuk produk ini dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan 

sekunder. Segmen primer yakni segmen utama yang disasar produk sementara 

segmen sekunder yakni pihak kedua yang mendukung pihak utama (target tidak 

langsung). 
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A. Demografis 

a. Segmen Primer  : Anak-anak 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia   : 6 – 9 tahun 

Profesi   : Pelajar SD kelas 1-3 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

 

b. Segmen Sekunder  : Orang tua anak 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia   : 25 hingga 50 tahun 

Status Keluarga  : Sudah menikah 

Profesi   : Pegawai negeri/swasta, wiraswasta. 

Kelas Sosial  : Menengah ke atas 

Pendapatan  : ≥ Rp 4.000.000,00 

B. Geografis 

Wilayah  : Kota Surabaya 

Jenis Wilayah  : Perkotaan 

C. Psikografis 

- Anak yang suka membaca buku 

- Anak yang memiliki respon pasif 

- Anak yang belum aware terhadap tindak kekerasan orang tua  

- Orang tua yang sibuk sehingga kurang peka terhadap keadaan 

khususnya dalam rumah tangga 

- Keluarga yang kurang harmonis 
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2. Targeting 

Targeting juga dibagi menjadi dua pihak. Sasaran utama dalam produk ini 

yaitu anak usia 6-9 tahun yang suka membaca buku cerita bergambar dan 

memiliki background keluarga yang kurang harmonis. Anak tersebut juga disertai 

sifat yang pasif dan kurang respon terhadap keadaan keluarga. Kemudian sasaran 

berikutnya yakni orang tua sibuk yang kurang memperhatikan keluarga sehingga 

keharmonisan rumah tangga sedikit banyak tidak terurus. 

3. Positioning 

Buku cerita anak ini akan memposisikan dirinya sebagai media bacaan 

anak yang menstimulasi anak agar peka terhadap lingkungan dan responsif 

bilamana anak mendapatkan suatu pengalaman buruk. Selain itu, buku ini juga 

menjadi media reminder untuk para orang tua tentang pentingnya untuk selalu 

menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. 

 

4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Persaingan antar produk dalam pasar tentunya tidak bisa terhindarkan. 

Produk serupa yang marak di pasaran juga tentu tidak terhitung jumlahnya. Oleh 

karenanya, diperlukan suatu kelebihan yang dapat menjadi cirri khas produk. Ini 

akan membuat produk menonjol dari produk lain sehingga produk tidak kalah 

saing dengan yang beredar di pasaran. 

Buku cerita anak ini akan merangkum tindak kekerasan yang dapat terjadi 

dalam rumah tangga dengan singkat, implisit dan menarik sehingga hanya 

memfokuskan anak pada alur cerita tanpa menimbulkan kesan negatif yang 

ekstrim pada anak. Namun, buku tetap akan sangat dianjurkan untuk dibaca 

bersama orang tua agar impact yang dihasilkan bisa maksimal. Selain itu, buku 
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akan dilengkapi tips khusus untuk para orang tua berupa buku mini sehingga 

orang tua bisa lebih sadar dalam bertindak. Ilustrasi akan menggunakan gaya 

campuran antara flat design dan kartun sehingga suasana playful ditampilkan 

dalam kesan yang modern. 

 

4.3.3 Analisis SWOT 

Tabel 4.1 Tabel Analisis SWOT Buku Cerita Bergambar Tentang Sikap 

Anak 

 
                         INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

Strength Weakness 

 Mengemas cerita dengan 

dengan ringkas, ringan, 

menarik dan tidak vulgar 

 Mengedukasi anak dan 

orang tua secara 

bersamaan dalam satu 

waktu 

 Mengajarkan pada anak 

untuk tidak bersikap pasif 

maupun negatif saat 

menemui suatu kejadian 

 Cerita disarankan untuk 

tidak 

berkategori/berjudul-

judul/banyak cerita terkait 

topik yang diusung 

 

Opportunities Strength – Opportunities Weakness – Opportunities 

 Menjadi cerita bergambar 

yang unik karena 

mengusung topik yang 

tidak umum 

 Menjadi media ajar 

alternatif pada anak secara 

tidak langsung 

 Disertai media pendukung 

untuk orang tua dengan 

bahasan yang lebih intens 

 Mendampingi buku utama 

dengan media promosi 

yang layak dan menarik 

 Adanya media pendukung 

yang disuguhkan khusus 

untuk orang tua, dijelaskan 

di sampul depan 

 Cerita hanya akan berfokus 

pada 1 alur cerita yang 

merangkum segala 

permasalahan dengan 

ringkas 

 

Threat Strength – Threat Weakness – Threat 

 Topik yang cukup sensitif 

 Ada indikasi anak akan 

membacanya sendiri tanpa 

kehadiran orang tua 

sehingga manfaat kurang 

maksimal 

 Minat baca anak mulai 

teralihkan dengan hadirnya 

gadget 

 Unsur kekerasan yang 

terkandung dalam cerita  

baik dari cerita maupun 

ilustrasinya harus 

diminamilisir disajikan 

dalam bentuk yang implisit 

 Menemukan judul yang pas 

dan tidak bersifat ambigu 

 Buku dicetak dengan kertas 

yang menarik sehingga 

dapat menarik perhatian 

anak-anak meskipun satu 

buku satu cerita 

 Cerita akan dikemas 

seringan dan sehalus 

mungkin sesuai dengan 

psikologi anak. Cerita juga 

dibuat ringkas dan 

berfokus pada alur cerita 

daripada ke topik utamanya 

agar anak tidak salah tafsir 
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STRATEGI UTAMA: Merancang buku cerita bergambar pada anak untuk 

merangsang sikap positif anak ketika menemui tindak kekerasan oleh orang tua 

dalam keluarga, yang dikemas secara ringkas dan ringan serta dianjurkan untuk 

membacanya bersama orang tua 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dari analisis SWOT yang dijabarkan di atas, ditemukan bahwa strategi 

utama penelitian ini yaitu pembuatan buku ilustrasi cerita bergambar yang 

bertemakan tentang kekerasan pada anak dalam keluarga yang ditujukan untuk 

anak. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan merangsang anak untuk 

tetap bersikap positif perihal kejadian yang dapat terjadi di dalam keluarga 

sehingga anak bisa tanggap saat menemui kejadian tersebut di kehidupannya. 

Buku tersebut nantinya akan memiliki media pendukung berupa panduan mini 

edukasi khusus untuk orang tua perihal kekerasan yang dapat terjadi dalam 

keluarga khususnya yang berkenaan dengan anak. Sehingga tidak hanya anak 

yang teredukasi namun orang tua juga memiliki wawasan agar hubungan anak dan 

orang tua dapat terjalin harmonis. 
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4.3.4 Keyword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Keywords 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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4.3.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis keyword di atas, maka konsep yang diperoleh dalam 

perancangan buku cerita bergambar tentang sikap anak terhadap kekerasan orang 

tua dalam rumah yakni “Intuitive” yang berarti intuitif atau berdasarkan intuisi. 

Kata kunci “Intuitive” ini akan menjadi landasan dasar dalam perancangan buku 

cerita bergambar tersebut karena menjadi hasil kesimpulan dari olahan data-data 

yang diperoleh. Intuitif yang dimaksud disini ialah paham akan suatu hal tanpa 

perlu pemikiran dan penalaran yang rumit. Konsep “Intuitive” disini bertujuan 

untuk merangsang imajinasi anak agar anak dapat membangun suatu sikap 

berdasarkan ilustrasi pengalaman dari buku cerita. Hal ini dikarenakan sifat 

bukunya yang implisit, maka konsep harus mengena pada alam bawah sadar anak 

sehingga anak dapat teredukasi secara tidak langsung. Bila sudah terekam, intuisi 

anak akan bermain bila menemui kejadian yang tidak diharapkan seperti yang 

telah diilustrasikan. 

Dari keyword yang didapatkan, maka selanjutnya akan dijadikan sebagai 

konsep dasar untuk pembuatan karya. Berdasarkan konsep yang didapat yaitu 

“Intuitive”, buku cerita bergambar ini nantinya akan mengilustrasikan kekerasan 

orang tua dalam bentuk cerita yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak 

menimbulkan kesan negatif. Pengaplikasian cerita akan dibuat searah dan sealur 

sehingga anak bisa larut dalam cerita dan dapat menanamkan isi pengalaman 

cerita secara tidak sadar. Di akhir cerita nantinya, juga akan diberikan tips dan 

kesimpulan pesan dalam cerita sehingga anak dapat menangkap isi cerita lebih 

mudah.  
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4.4 Perancangan Karya 

4.4.1 Alur Perancangan Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Alur Perancangan Karya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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4.4.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan buku cerita bergambar ini adalah untuk 

memberikan gambaran pada anak tentang kekerasan oleh orang tua yang dapat 

terjadi didalam rumah tangga. Buku ini akan menjadikan hal-hal tersebut ke 

dalam cerita yang menarik dengan memaparkannya secara implisit dan 

mengemasnya sedemikian rupa agar tidak meninggalkan pengalaman buruk pada 

anak. Anak akan diajak untuk menyelami isi cerita, karakter dan suasana sehingga 

anak mendapat gambaran bila nantinya anak menemui kondisi seperti yang telah 

diilustrasikan. Karena buku dianjurkan untuk dibaca bersama orang tua, 

diharapkan hubungan antara anak dan orang tua juga semakin erat setelah 

membacanya bersama. 

 

4.4.3 Strategi Kreatif 

Dalam perancangan buku cerita bergambar ini, akan ada beberapa poin 

untuk mendeskripsikan strategi kreatif yang akan digunakan dalam proses 

perancangannya. Strategi kreatif dibutuhkan agar buku cerita bergambar ini dapat 

terealisasi dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Berikut poin-poin yang dimaksud: 

 

1. Ukuran dan Format Buku 

Ukuran dan format buku cerita bergambar ini disusun sebagai berikut: 

- Jenis Buku : Buku Cerita Bergambar 

- Dimensi Buku : 230 x 230 mm 

- Jumlah Halaman : 60 halaman 

- Gramatur Isi Buku : 210 gr 
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- Gramatur Cover : 310 gr 

- Finishing : Soft Cover Laminasi Glossy 

Jenis buku cerita yang digunakan adalah transition books, dimana ilustrasi 

masih menjadi unsur penting sebagai penyampai cerita namun teks cerita sudah 

mulai panjang. Ilustrasi masih mendominasi suatu halaman cerita dan bertujuan 

untuk merangsang imajinasi anak agar dapat mudah memahami apa yang sedang 

terjadi di dalam cerita. Teks cerita dalam satu halamannya hanya memiliki satu 

gagasan utama dengan variasi teks mulai dari yang hanya berisi kalimat narasi 

saja, berisi percakapan interaktif antar tokoh saja atau bahkan menggabungkan 

keduanya. Susunan kalimat yang digunakan juga masih sederhana. 

Buku cerita ini dicetak dengan ukuran 230 x 230 mm dengan 

pertimbangan banyaknya buku cerita untuk anak-anak untuk usia 6-9 tahun yang 

beredar di pasar berbentuk persegi dan presisi. Ukuran yang umum ditemui yakni 

205 x 205 mm, 210 x 210 mm, 230 x 230 mm. Untuk ukuran bacaan anak, ukuran 

tersebut juga dirasa sudah pas dengan genggaman anak, tidak terlalu besar dan 

tidak terlalu kecil meskipun ada juga buku yang berukuran lebih besar. 

 

2. Struktur Buku 

- Cover depan 

- Sub cover 

- Isi Cerita 

- Kolom tambahan (tips dan nasehat) 

- Cover belakang yang berisi sinopsis 
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3. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku cerita bergambar ini adalah Bahasa 

Indonesia yang ringan dan tidak kompleks untuk memudahkan anak memahami 

cerita. Penggunaan kata kiasan juga akan dihindari agar tidak menimbulkan 

penafsiran ganda maupun salah tafsir. 

 

4. Teknik dan Gaya Ilustrasi  

Ilustrasi pada buku cerita bergambar ini akan mengggunakan teknik vektor 

sebagai teknik penggambarannya. Sketsa awal karakter menggunakan pensil dan 

kertas kemudian proses selanjutnya, ilustrasi akan dikerjakan secara digital 

melalui komputer. Sementara gaya ilustrasi yang akan digunakan adalah gaya 

ilustrasi kartun. Dr. Mark Hobart menyebut kartun sebagai bentuk seni yang 

berbeda karena mampu membuat situasi kompleks menjadi elemen yang 

sederhana.  

 

5. Tipografi 

Jenis huruf yang dipilih adalah jenis sans serif. Huruf sans serif adalah 

jenis huruf yang tidak memiliki ekor dan bersifat solid. Alasan memilih jenis font 

ini adalah karena sifatnya yang fungsional. Kesan yang dibangun juga lebih santai 

dan tidak terlalu formal. Dalam buku cerita bergambar ini, font yang digunakan 

terbagi menjadi 2 macam karena merujuk pada kebutuhannya. Untuk judul, font 

yang digunakan adalah font Komika. Font ini memiliki karakter yang tebal 

sehingga mudah terlihat namun tidak berkesan kaku karena ujung-ujung hurufnya 

yang membulat. Kesan yang ditimbulkan juga lebih ramah dipandang, rapi dan 

simple sehingga cocok untuk dijadikan font judul. 
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Gambar 4.3 Font Komika 

Sumber: http://designtidbits.com, 2017 

 

Untuk isi cerita, font yang digunakan yakni font Cinnamon Cake. Font ini 

memiliki karakter yang playful karena bentuknya yang tidak rapi sehingga sesuai 

dengan karakteristik anak. Font ini juga memiliki ketebalan yang tidak terlalu 

tebal sehingga tidak akan mengganggu fokus ilustrasi dalam buku cerita. 

 

 

Gambar 4.4 Font Cinnamon Cake 

Sumber: www.fontriver.com, 2017 

 

6. Warna 

Umumnya, buku bersegmen anak-anak menggunakan warna terang yang 

lebih dominan karena warna yang mencolok akan mudah untuk menarik rasa 

penasaran anak. Namun untuk buku cerita bergambar ini, jenis warna yang akan 
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digunakan ada 2 yakni warna terang dan warna pastel. 2 jenis warna tersebut akan 

dikombinasi dengan fokus pengaplikasian yang berbeda. Warna terang yang kuat 

akan diaplikasikan pada obyek dan subyek ilustrasi agar kesan yang ditampilkan 

ilustrasi semakin dominan dan menonjol. Sementara warna pastel diaplikasikan 

kepada background ilustrasi sebagai penetralisir warna agar tidak terlalu 

menabrak fokus ilustrasi. Di beberapa scene, penggunaan warna pastel untuk 

background juga difungsikan sebagai penggambaran suasana emosi karakter 

sesuai dengan cerita yang disampaikan. Ini dikarenakan sifat warna pastel yang 

lembut dan kalem. Penggunaan warna tidak terpatok pada beberapa jenis saja 

namun bervariasi tergantung kebutuhan adegan. Sehingga buku yang disajikan 

nantinya akan berwarna-warni. 

 

 

Gambar 4.5 Warna Cerah dan Kuat 

Sumber: www.color-hex.com, 2017 
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Gambar 4.6 Warna Pastel 

Sumber: www.color-hex.com, 2017 

7. Judul 

Judul buku cerita bergambar yang ditujukan anak ini adalah “Ada Apa 

Dengan Papa?” yang merujuk pada inti permasalahan cerita. Ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran awal saat pertama melihat buku sehingga pembaca dapat 

paham tentang lingkup apa yang ingin disajikan buku. Sengaja menghindari kata 

apapun yang berbau kekerasan agar tidak terkesan negatif. Selain itu, judul 

memberikan kesan penasaran kepada pembaca. Pembaca akan bertanya-tanya apa 

yang sedang terjadi dengan Papa karakter utama. 

 

8. Topik Cerita 

Topik kekerasan yang diusung dalam buku cerita bergambar ini nantinya 

akan diminimalisir baik dari penggunaan kata, adegan terutama ilustrasinya. 

Penggambaran kekerasan seperti dipukul tidak akan ditampilkan secara langsung 

demi kebaikan psikologis anak. Jenis kekerasan yang akan dipaparkan ada 3 jenis 

yakni, kekerasan fisik berupa pemukulan, kekerasan psikis berupa bentakan dan 

ancaman, dan pengabaian. Contoh yang dipaparkan tiap jenisnya memang tidak 

boleh banyak agar tidak meninggalkan impresi buruk untuk anak. Keterangan 

lebih lengkap mengenai kekerasan akan dimasukkan ke dalam media tambahan 
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yang dikhususkan untuk orang tua. Adapun pertimbangan contoh kekerasan yang 

digunakan tersebut karena mengacu pada maraknya kasus tersebut terjadi di 

dalam rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak disengaja. 

 

9. Latar Tempat 

Latar tempat yang digunakan dalam buku cerita ini adalah rumah sang 

karakter. Suasana rumah digambarkan seperti suasana rumah pada umumnya 

sekarang agar anak-anak yang membaca merasa lebih dekat dengan karakter dan 

tidak asing. Pemilihan latar rumah juga berdasar pada kebutuhan adegan cerita 

yang memang terjadi di rumah. 

 

10. Sinopsis 

Sinopsis didapatkan dari kasus cerita yang sering terjadi di dalam 

masyarakat. Inti cerita terjadi di dalam keluarga dan permasalahan disebabkan 

karena sibuknya orang tua terhadap pekerjaan sehingga terkadang lupa dan 

mengabaikan anak mereka. Berikut rincian sinopsis dari buku cerita bergambar 

yang akan diusung. 

Karakter utama merupakan seorang anak kecil berusia 7 tahun bernama 

Dika, yang masih memiliki rasa penasaran yang cukup kuat dan cukup aktif. 

Cerita diawali dengan penggambaran suasan rumah yang damai dan tentram. 

Namun suasana berubah ketika sang Papa dipindahtugaskan ke kantor lain. Hal ini 

membuat Papa stress dan semakin sibuk. Ditandai pula dengan emosi Papa yang 

semakin tidak karuan. Sang Mama pada awalnya adalah pribadi yang ramah 

namun ikut sibuk bersamaan dengan kejadian yang menimpa sang Papa. Mama 

menjadi sedikit tidak perhatian dengan lingkungan sehingga terkesan 
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mengabaikan sang anak. Dika yang bertanya-tanya akan perubahan orang tuanya, 

kemudian meminta jawaban pada mereka. Namun setelah mengulang pertanyaan 

beberapa kali, yang didapat Dika hanyalah bentakan dari sang Papa. Hal ini tentu 

mengganggu stabilitas mental anak. Namun, Dika berusaha untuk tetap tegar dan 

mulai mendekati kembali kedua orang tuanya. 

Awal penyelesaian masalah dimulai dengan kembali rekatnya hubungan 

Dika dan Mama setelah menghabiskan waktu bersama. Ini membangkitkan 

semangat Dika untuk kembali mempererat hubungannya dengan Papa. Namun 

suatu hari ia menemukan kejadian yang mengejutkan. Saat itu, Papa hampir 

memecahkan sebuah piring karena terlalu stressnya dengan pekerjaan kantor. 

Dika menahan hal tersebut dengan memeluk Papa. Hal ini malah membuat reflex 

kaget dan menampar pipi Dika (adegan akan diperhalus). Ini mengejutkan Dika 

yang akhirnya membuat Dika melarikan diri dari rumah. Namun saat keluar 

rumah, ia dicegat Kakek Aldi dan Nenek Dian tetangga sebelah rumah kemudian 

ia menangis dan memeluk si Nenek Dian. Beberapa menit kemudian, Dika 

bercerita pada Kakek Aldi dan Nenek Dian tersebut. Kemudian si Kakek Aldi ke 

rumah Dika untuk berbicara dengan kedua orang tua Dika sementara Dika masih 

dalam pelukan Nenek Dian. Tak lama setelah itu, si Kakek Aldi keluar dengan 

Papa dan Mama. Papa dan Mama kemudian memeluk Dika dan meminta maaf 

pada Dika. Kisah berakhir dengan kembalinya senyuman Dika yang khas. 

 

11. Karakter Tokoh 

Karakter tokoh dalam cerita bergambar ini ada 5 orang yakni Dika, Mama, 

Papa, Kakek Aldi dan Nenek Dian. Desain karakter dibuat selucu mungkin dan 

telah disesuaikan agar dapat menarik minat anak usia 6-9 tahun.  
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4.4.4 Perancangan Kreatif 

1. Media Utama 

Media utama dalam perancangan ini adalah buku cerita bergambar untuk 

anak-anak sebagai media edukasi anak. Alasan pemilihan media buku cerita 

adalah karena rentang umur 6-9 tahun masih memiliki imajinasi yang tinggi 

sehingga anak akan mudah diberi wawasan menggunakan suatu media yang dapat 

membangkitkan imajinasinya. Alasan lain pemilihan media buku cerita juga 

karena sifatnya terbuka dan luas namun tetap fungsional dan terbatas. Buku cerita 

akan didesain dengan ilustrasi yang lucu dan menarik selaras dengan warna yang 

kontras dan playful sehingga dapat menarik minat anak untuk membacanya. 

Aplikasi ilustrasi akan sangat dominan disini. Teks cerita akan dibuat sependek 

mungkin agar anak tidak jenuh saat membacanya. Buku nantinya akan dicetak 

menggunakan art paper dengan jilidan soft cover dengan ketebalan berbeda antara 

cover dengan isinya. Cover akan menggunakan kertas dengan gramatur 320 gsm 

sementara isi akan menggunakan gramatur 210 gsm. 

 

2. Media Pendukung 

a. Buku Panduan Mini 

Khusus orang tua akan disediakan media berupa panduan mini yang berisi 

jenis-jenis kekerasan yang melibatkan anak beserta dampak dan saran-

saran. Panduan tersebut akan memiliki poin-poin yang berhubungan 

dengan buku cerita. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan orang tua 

dalam membimbing anak-anak serta dapat mendampingi anak saat 

membaca cerita. Buku akan dicetak ukuran A6 yakni, 14,8 cm x 21 cm 

agar mudah dibawa kemana-mana. 
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b. X-Banner 

Media x-banner bertujuan untuk mengenalkan buku cerita bergambar. Hal 

ini karena banner mudah terlihat, menarik perhatian serta memudahkan 

audiens untuk mencari letak yang akan dituju, serta menjadi media promsi 

yang tahan lama (Sindhu, 2014: 78). X-banner akan didseain ukuran 160 

cm x 60 cm. Dicetak menggunakan digital print berbahan PVC dengan 

laminasi doff. 

c. Stiker 

Stiker menjadi media pendukung yang unik karena karakternya yang 

fleksibel. Stiker yang lucu juga akan digemari anak-anak. Stiker akan 

dicetak dalam bentuk karakter-karakter buku cerita sehingga banyak 

pilihan yang dapat diambil. Hasil akan dicetak menggunakan bahan vinyl 

susu dengan ukuran 8 cm x 8 cm. 

d. Gantungan Kunci 

Gantungan kunci dapat menjadi souvenir dan dapat digunakan untuk 

pelengkap berbagai macam barang. Sifat pemasangannya yang bervariasi 

ini, akan membantu buku cerita untuk lebih dikenal banyak orang. Bentuk 

gantungan kunci akan diambil dari karakter utama, Dika, dalam 3 bentuk 

ekspresi. Gantungan kunci akan diaplikasikan ke dalam ukuran 8 cm x 4 

cm. 
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4.5 Perancangan Desain 

4.5.1 Media Utama 

1. Karakter Tokoh 

 Berikut adalah proses perancangan karya mulai dari sketsa hingga hasil 

implementasi karya berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. 

Sebelum masuk lebih dalam, perancangan karya dimulai dari merancang karakter 

tokoh cerita yang akan digunakan nantinya. Berikut adalah 4 alternatif sketsa 

desain karakter tokoh cerita: 

 

Gambar 4.7 Alternatif Desain Karakter 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

 
Gambar 4.8 Alternatif Desain Karakter 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Gambar 4.9 Alternatif Desain Karakter 3 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

 
Gambar 4.10 Alternatif Desain Karakter 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 Dari 4 alternatif desain yang telah dibuat, desain kemudian ditunjukkan 

pada anak-anak usia 6-9 tahun untuk ditanyai pendapatnya tentang gaya ilustrasi 

mana yang paling mereka sukai. Hasilnya, 61% anak memilih gaya ilustrasi 

gambar 4.9, 26% anak memilih gaya ilustrasi gambar 4.7, 10% memilih gaya 

ilustrasi gambar 4.8 dan 3% memilih gaya ilustrasi gambar 4.10. Sehingga 

dipilihlah gaya ilustrasi gambar 4.10 sebagai desain karakter tokoh cerita. Sketsa 

terpilih kemudian dibawa ke ranah digital dan didesain sebagai berikut: 
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Gambar 4.11 Ilustrasi Sketsa Digital Karakter Tokoh Cerita 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Setelah sketsa hitam putihnya jadi, kemudian diberi pewarnaan dengan 

hasil sebagai berikut: 

 
Gambar 4.12 Ilustrasi Digital Berwarna Karakter Tokoh Cerita 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 Secara keseluruhan karakter dibuat dengan gaya kartun yang bantet, mata 

bulat dan besar, tangan membulat, dan proporsi kepala yang besar karena 

disesuaikan dengan karakter anak yang suka dengan hal-hal yang lucu. Warna 

polos dengan sedikit bayangan untuk membedakan gesture karena sifat flat design 

yang diusung.  
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Karakter Dika memiliki sifat yang kuat, tegar, ceria, selalu ingin tahu, 

pintar dan sportif. Karakter Dika digambarkan sebagai karakter anak idaman yang 

memiliki sifat positif secara garis besar. Penggambaran Dika yang positif 

diharapkan akan menjadi motivasi untuk anak agar berperilaku baik terlepas dari 

bagaimanapun kondisi yang sedang ia hadapi. Dika memakai baju berwarna biru 

yang memiliki arti tenang, meningkatkan kepercayaan diri dan menurunkan 

kecemasan sesuai dengan sikap yang dibangun oleh Dika. Rambut yang 

bergelombang dengan poni yang tidak rata melambangkan karakter Dika yang 

masih suka bermain dan bebas karena tidak terlalu memperhatikan kerapian. Pipi 

Dika yang merona merah melambangkan karakter anak kecil yang periang, muda, 

dan lembut. Beberapa karakter kartun anak juga menggunakan rona pipi yang 

jelas agar terlihat lebih menarik. 

   

Gambar 4.13 Beberapa Karakter Tokoh dengan Rona Pipi 

Sumber: http://123emoji.com/, https://spongebob.wikia.com/, https://inkscape.org/,  

2017 

 

 Karakter Papa digambarkan sebagai pekerja kantoran yang temperamental. 

Digambarkan dengan pakaian karyawan resmi Papa dilengkapi dengan kacamata 

putih transparan. Alis yang tebal dan tajam menandakan bahwa Papa adalah 

karakter tegas dan kurang bersahabat. Mama memiliki karakter yang sebenarnya 

lembut namun karena suatu kondisi menjadi kurang perhatian. Mimik muka 
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Mama dengan alis yang melengkung menandakan bahwa Mama sebenarnya 

adalah orang yang ramah. Baju berwarna merah melambangkan karakter Mama 

yang feminin dan penuh rasa empati. Nenek Dian memiliki penggambaran 

seorang Nenek pada umumnya. Wajah keriput, dengan rambut tersanggul rapi 

berwarna putih ke belakang dengan postur tubuh yang agak membungkuk. Gestur 

Nenek Dian yang kebanyakan selalu meletakkan tangannya di depan menandakan 

karakternya yang ramah, pemalu dan pendengar yang baik lengkap dengan baju 

berwarna hijau yang melambangkan rasa sejuk dan nyaman. Sementara Kakek 

Aldi memiliki karakter yang pemberani namun ramah karena alisnya yang tajam 

namun wajahnya selalu tersenyum. Ilustrasi Kakek Aldi juga mengikuti gaya 

Kakek pada umumnya dengan rambut putih sedikit berantakan, kumis putih dan 

wajah keriput lengkap dengan pakaian yang tampak tua. 

 

2. Storyboard dan Storyline 

Sebelum membuat ilustrasi, cerita disusun terlebih dahulu untuk 

menentukan berapa panel yang dibutuhkan untuk menggambarkan satu adegan. 

Cerita dipotong-potong sesuai kejadian dan runtut. Cerita juga menjadi penjabaran 

sinopsis yang telah didsiapkan dengan teks yang tidak terlalu panjang tiap 

halamannya. Berikut penjabaran storyline untuk cerita: 
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Gambar 4.14 Draft Storyline 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

 

Gambar 4.15 Draft Storyline 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Setelah selesai menentukan kronologi cerita, kemudian dirancanglah 

ilustrasi kisah sesuai dengan kisah yang runtut, 

 

4.5.2 Media Pendukung 

1. Buku Panduan Mini 

Buku panduan mini dirancang sebagai wawasan orang tua terkait 

kekerasan terhadap anak. Buku akan menjelaskan jenis-jenis kekerasan yang 

terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Penjelasan 
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dimulai dari arti tiap kekerasan tersebut, contoh perilaku yang menggambarkan 

kekerasan tersebut, dampak untuk anak-anak, serta beberapa motivational quotes 

terkait keharmonisan dalam keluarga. Berikut contoh sketsa kasar buku panduan 

tersebut: 

 

Gambar 4.16 Sketsa Panduan Mini 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

2. X-Banner 

X-banner digunakan untuk mengenalkan produk ke khalayak umum. X-

banner akan berisi ilustrasi dari buku cerita dan ada sedikit sinopsis tentang buku 

cerita tersebut. Sketsa dibuat ke dalam 3 alternatif agar nanti dapat dipilih mana 

yang lebih baik. 
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Gambar 4.17 Sketsa X-Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

3. Gantungan Kunci 

Gantungan kunci menjadi media pendukung yang unik karena dapat 

dipasang dimana saja sehingga buku cerita mudah dikenali masyarakat. 

Gantungan kunci nantinya akan terdiri dari macam ekspresi dari Dika, tokoh 

utama cerita. 

 

Gambar 4.18 Sketsa Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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4. Stiker 

Media pendukung lainnya yang terbilang unik. Stiker akan dibuat ke 

dalam karakter dalam cerita agar dapat dikoleksi. Banyaknya pilihan yang ada 

juga akan membuat anak tertarik dan cerita tidak hilang begitu saja setelah dibaca. 

Bila ditempatkan di tempat yang sering terlihat tentu akan membuat anak terus 

teringat pada cerita. 

 

Gambar 4.19 Sketsa Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

4.6 Implementasi Desain 

Hasil sketsa desain yang sudah dirancang sebelumnya kemudian 

diilustrasikan kembali menggunakan teknik vector. Berikut adalah hasil ilustrasi 

digital yang telah dibuat: 
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4.6.1 Media Utama 

  

 

Gambar 4.20 Front Cover 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Pada halaman depan, terdapat judul, nama penulis serta keterangan bahwa 

buku harus dibaca bersama orang tua. Tujuannya agar menjelaskan pada audiens 

bahwa buku tersebut tidak bisa dibaca sendirian oleh sang anak. 

 

 

Gambar 4.21 Halaman 1 dan Halaman 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Penggunaan background berwarna pastel bergradiasi, ditujukan untuk 

menekankan emosi yang sedang dibangun dan menonjolkan karakter cerita. Kata-

kata yang mengarah positif seperti suka menolong dan selalu tersenyum akan 
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ditebali agar memberikan kesan tersendiri pada anak saat membacanya. Ini juga 

bertujuan untuk menanamkan kalimat positif dalam benak anak karena adanya 

penonjolan disitu. 

 

 

Gambar 4.22 Halaman Pesan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Di akhir buku, akan ada kesimpulan pesan moral cerita berupa halaman 

pesan untuk anak yang berisi nasehat suntuk melakukan tindakan positif apapun 

yang sedang terjadi. 

 

4.6.2 Media Pendukung 

1. Buku Panduan Mini 

 

Gambar 4.23 Cover Panduan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Buku panduan untuk orang tua memiliki warna yang selaras dengan buku 

cerita. Desain yang simpel merepresentasikan maksud buku yang langsung to-the-

point. Namun, isi akan memiliki warna yang berbeda sesuai dengan kategori 

setiap pembahasan. 

  
 

Gambar 4.24 Desain Konten Panduan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

2. X-Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Desain Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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3. Gantungan Kunci 

 

Gambar 4.26 Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gantungan kunci akan 

menggunakan desain karakter utama, Dika, dengan varian ekspresi yang berbeda. 

Ekspresi yang digunakan hanya dibatasi 3 jenis yakni, separuh badan, ekspresi 

ceria, dan ekspresi penasaran. 

 

4. Stiker 

 

Gambar 4.27 Desain Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Stiker akan direalisasikan dengan karakter yang ada dalam cerita yakni, 

Dika, Mama, Papa, Kakek Aldi dan Nenek Dian. Stiker akan menggunakan 

laminasi glossy agar terlihat berkilau dan menarik mata. 


