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ABSTRAK 

 

Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya produksi 
dan ketersediaan insulin dalam tubuh atau terjadinya gangguan fungsi insulin yang 
sebenarnya berjumlah cukup. Penyakit Diabetes Melitus yang dapat diderita oleh anak-
anak dibagi menjadi dua yaitu Diabetes Mellitus tipe 1 dan Diabetes Mellitus tipe 2. 
Masing-masing tipe Diabetes Mellitus tersebut memiliki perbedaan dari segi pemicu 
maupun pengobatannya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang media pembelajaran 
mengenai penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 dan 2 untuk anak usia 6-10 tahun. Metode 
penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian 
adalah berupa buku ilustrasi menggunakan teknik watercolor mengenai penyakit 
Diabetes Mellitus pada anak dengan keyword encourage sebagai dasar konsep 
perancangan. 

 

Kata Kunci :  Diabetes Mellitus, Buku Ilustrasi, Teknik Watercolor, anak usia 6-10 
tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya jaman terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta dan 

Surabaya. Gaya hidup sebagian masyarakat pun berubah dan mulai mengikuti pola 

hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan cepat saji karena memang 

dinilai praktis dan mudah dicari. Selain itu, sering mengkonsumsi minuman kemasan, 

jarang berolahraga atau jalan kaki karena sudah terbantu oleh kendaraan pribadi 

maupun jasa online. Hal itu tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak 

pun juga. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Delhi Diabetes Research Centre 

(DDRC) pada 5.802 anak sekolah usia 10-14 tahun yang berada di Ibukota mengubah 

pola makan yang cenderung meniru western style dan 85% dari mereka terkena obesitas  

sehingga menyebabkan diabetes.  

      Sedangkan, terdapat 81% anak-anak yang mengunjungi gerai fast food sedikitnya 

sekali seminggu, 11% anak-anak lebih suka jajan di Kantin Sekolah saat makan siang 

sementara 62% anak-anak lebih suka fast food seperti burger, pizza, dan lain-lain dan 

47% minum soft drink sedikitnya sekali sehari, 25% dari anak-anak tidak melakukan 

olahraga (Lakshita,2012: 93). Faktor-faktor diatas tersebut dapat memicu peningkatan 

kadar glukosa darah dan akhirnya menyebabkan terjangkitnya penyakit Diabetes 

Mellitus seperti yang di jelaskan oleh Herbold dan Edelstein bahwa pada uji 

laboratorium yang sudah dilakukan pada beberapa produk makanan cepat saji seperti 
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Burger King Chicken, Kentucky Fried Chicken (KFC), dan Mcdonalds terdapat 

kandungan tipe lemak jenuh dan tipe lemak trans yang dapat meningkatkan resiko 

terjadinya Diabetes Mellitus tipe 2 (Sudaryanto,2014: 21).  

Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit  ditandai dengan tingginya angka gula 

dara yang disebabkan oleh berkurangnya produksi dan ketersediaan insulin dalam 

tubuh atau terjadinya gangguan fungsi insulin yang sebenarnya berjumlah cukup. 

Penyakit Diabetes Melitus dibagi menjadi tiga yaitu Diabetes Mellitus tipe 1, Diabetes 

Mellitus tipe 2, Diabetes Mellitus tipe 3. Diabetes Melitus tipe 1 adalah diabetes yang 

dapat terjadi sejak usia masih dini bahkan masih bayi. Diabetes jenis ini disebabkan 

karena kekurangan produksi insulin dalam tubuh. Kedua adalah Diabetes Mellitus tipe 

2 adalah diabetes pada orang yang berusia diatas 40 tahun, biasanya gejala diabetes 

tipe 2 terjadi pada mereka yang berusia diatas 40 tahun tetapi prevelansinya kini 

semakin tinggi pada golongan anak dan remaja (Lakshita,2012:33). Diabetes tipe ini 

disebabkan karena penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Obesitas adalah 

salah satu contoh penyebabnya. Pada anak obesitas biasanya akan dilakukan 

pemeriksaan kadar gula darah dan tetap memerlukan suntikan insulin.   

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, penyandang Diabetes Mellitus 

di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 13.797.470 jiwa dan pada tahun 2030 

diperkirakan naik jadi 21,3 juta jiwa. Jika perkiraan ini terwujud, Indonesia akan 

menduduki peringkat keempat dalam kasus Diabetes Mellitus setelah India, China, dan 

Amerika Serikat. Diperkirakan 14,7% penduduk perkotaan dan 7,2% penduduk desa 
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mengidap Diabetes Mellitus (Lakshita,2012:44). Berdasarkan Jurnal Berkala 

Epidemiologi, Volume 5 Nomor 2, Mei 2017, hal: 231-239, Jumlah penderita Diabetes 

Mellitus menurut Riset Kesehatan Dasar telah mengalami peningkatan dari tahun 2007 

sampai tahun 2013 sebesar 330.512 penderita (Lathifah,2017). Awalnnya penyakit 

Diabetes Mellitus dengan jenis Diabetes Mellitus tipe II terjadi pada penderita yang 

berusia diatas 40 tahun, tetapi prevalensinya makin tinggi pada golongan anak-anak 

dan remaja diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat tersebut (Lakshita,2012:33).  

Berikut terdapat grafik dari Infodatin Kemenkes 2013 terdapat anak yang berpotensi 

dengan penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 karena faktor kegemukan. 

Gambar 1.1 Faktor Resiko Karena Kegemukan 

Sumber : Channel Youtube Metro TV 

 

Sedangkan menurut Aman Bhakti Pulungan, Sp.A (K), Ketua Umum Ikatan 

Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan jumlah penderita diabetes anak telah 
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mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir salah satunya adalah kasus 

Diabetes Mellitus tipe 1 pada anak paling banyak ditemukan pada anak berusia 5-6 

tahun dan 11 tahun. Jumlahnya meningkat hingga 500 persen pada anak usia 0-18 tahun 

(tirto.id).  Fakta tersebut juga sudah di jelaskan oleh dr. Febie Chriestya spesialis 

penyakit dalam, bahwa penyakit Diabetes Mellitus tidak hanya menyerang orang 

dewasa tetapi segala usia. Beliau mengatakan bahwa insidensi puncak penyakit 

diabetes mellitus saat anak berumur 5-7 tahun dan pada umur 10-19 tahun saat masa 

pubertas karena adanya perubahan hormonal yang terjadi (Channel Youtube Metro 

TV).  

Peneliti menemukan beberapa kasus penyakit Diabetes Mellitus yang sudah 

terjadi pada anak-anak. Kasus yang pernah terjadi bulan Juli tahun 2018 terdapat 

seorang bocah berusia tiga tahun dikabarkan mengidap penyakit Diabetes Mellitus 

karena terlalu sering mengkonsumsi susu kotak dan minuman kemasan manis lainnya 

melebihi gula darah orang normal antara 70-200 mg/dL (serambinews.com). Berita 

lainnya pada bulan Desember tahun 2017  anak sulung dari Tike Priatnakusumah yang 

masih berumur 9 tahun didiagnosis mengalami Diabetes Mellitus karena berlebihan 

mengkonsumsi minuman kemasan dan gula. Ternyata berdasarkan fakta-fakta yang 

sudah di temukan dari beberapa sumber bahwa bisa disimpulkan Diabetes Mellitus 

tidah hanya diderita oleh orang dewasa tetapi memang dapat menyerang segala usia. 

Beberapa masyarakat terlebih lagi orang tua masih meremehkan penyakit Diabetes 
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Mellitus yang nyatanya dapat menyerang anak-anak karena mereka berfikir  bahwa 

penyakit ini hanya dominan diderita oleh orang dewasa saja (bbc.com) . 

 Menurut sumber lain yakni dr. Endang Triningsih Sp.A(K) mengatakan bahwa 

penyakit Diabetes Mellitus disebut silent killer karena penderita awalnya tidak tahu 

bahwa pada saat itu sedang menderita diabetes dan baru menyadarinya sewaktu terjadi 

komplikasi di berbagai organ tubuh. Karena keterlambatan kesadaran akhirnya 

terjadilah komplikasi dan seringkali anak penderita diabetes mendapat diagnosis 

dengan penyakit yang salah (Channel Youtube Metro TV). Menurut dr. Aman Bhakti 

Pulungan, SpA(K) selaku Ketua Perhimpunan Ahli Endokrinologi Anak Asia Pasifik 

menuturkan bahwa memang sangatlah penting untuk  melakukan deteksi dini agar tidak 

terlambat diagnosis dan dapat melakukan pengobatan sesegera mungkin agar tidak 

menurunkan resiko kecacatan dan kematian, perawatan yang dilakukan adalah 

memberikan suntikan insulin dan penerapan hidup sehat (doktersehat.com).  

Dari permasalahan tersebut maka peneliti berusaha memberikan edukasi ke 

masyarakat dengan merancang buku ilustrasi mengenai Diabetes Mellitus dan 

pencegahannya sebagai media pembelajaran bagi anak usia 6-10 tahun. Fungsi 

dirancangnya sebuah media pembelajaran adalah untuk memudahkan dalam 

penyampaian materi dan pesan pada anak-anak. Sehingga anak-anak akan terbantu 

dalam memahami materi yang komplek. Berdasarkan Jurnal Pendidikan Jasmani 

Indonesia, Volume 3, No. 1, 2005, Media pembelajaran yang digunakan pada anak usia 

6-10 tahun adalah dengan media visual karena anak-anak akan lebih mudah memahami 
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sesuatu yang disampaikan dengan melihat gambar, foto, dan alat peraga. Untuk itulah, 

peneliti merancang media pembelajaran berupa buku tetapi dengan media visual 

berupa ilustrasi yang berkaitan dengan edukasi penyakit Diabetes Mellitus. Seperti 

yang diungkapkan oleh Stewing (1980: 97), buku bergambar adalah sebuah buku yang 

menjajarkan cerita dengan gambar. Pewarnaan ilustrasi yang dibuat menggunakan 

teknik watercolor dan diharapkan menjadi daya tarik bagi anak. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh pihak Jawa Pos kepada beberapa ilustrator buku anak 

yaitu Melliana Maya, Feny Anggorowati dan Jessica Wulandari, teknik colouring 

menggunakan media watercolor dalam pembuatan ilustrasi buku anak karena warna 

yang lebih terlihat cheerfull dan colorfull sehingga dapat menarik perhatian anak-anak 

dalam membaca buku tersebut, ilustrasi isi cerita menyesuaikan dengan tema yang 

akan diambil (Pressreader.com). Selain itu, menurut Leonardo Davinci dalam buku 

Cracking Creativity The Secret Of Creative Genius menyebutkan bahwa media ini 

dapat meningkatkan imajinasi pada anak  (Michako, 2018: 168) 

Selain itu, Berdasarkan Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, Volume 3, No. 1, 

2005, buku ilustrasi adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak-anak dalam 

mempelajari hal- hal yang belum mereka ketahui karena dengan buku ilustrasi anak-

anak mudah dalam memahami isinya. Pemilihan buku ilustrasi ini dengan maksud agar 

anak-anak senang dan tertarik untuk membaca lebih jauh mengenai Diabetes Mellitus 

dan memotivasi anak agar semangat untuk mempelajarinya. Perancangan buku ilustrasi 

ini memiliki target audience anak berusia 6-10 tahun dan selain media, interaksi orang 
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lain pun diperlukan dalam kegiatan belajar. Belajar merupakan interaksi antara 

seseorang dengan orang lain, media, atau dengan lingkungannya (Semiawan, 2009: 20) 

 Sehingga peneliti memilih target marketnya adalah orang tua atau wali. Karena 

peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan memandu anak. Maka dari itu,  

tujuan perancangan buku ilustrasi ini adalah untuk merancang media pembelajaran 

bagi anak usia 6-10 tahun mengenai pencegahan penyakit Diabetes Mellitus. Tidak 

hanya anak-anak, peneliti berharap orang tua pun menjadi sadar dan menjaga anak 

mereka dari penyebab-penyebab penyakit Diabetes Mellitus. Selain itu, peneliti 

berharap dengan dibuatnya buku ini dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak akan 

penyakit diabetes. 

1.2    Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Merancang Buku Ilustrasi Dengan Teknik 

Watercolor Mengenai Pencegahan Diabetes Mellitus Guna Sebagai Media 

Pembelajaran Bagi Anak Usia 6-10 tahun”. 

1.3     Batasan Masalah 

Penelitian dalam tugas akhir ini yang berjudul “Perancangan Buku Ilustrasi 

Dengan Teknik Watercolor Mengenai Pencegahan Diabetes Mellitus Guna Sebagai 

Media Pembelajaran Bagi Anak Usia 6-10 tahun”, maka dalam penelitian ini terfokus 

pada: 
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1. Perancangan buku ini membahas mengenai pengertian Diabetes Mellitus dan 

upaya mencegahnya melalui cerita dalam bentuk ilustrasi dengan menggunakan 

cat air sebagai media utamanya. 

2. Media pendukung yang digunakan adalah Pembatas buku, Stiker, X-Banner, 

Notes, Poster, Gantungan Kunci.  

3. Ukuran buku yang dipakai dalam perancangan buku ilustrasi ini adalah 22 cm x 

22 cm. 

 1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang buku ilustrasi dengan teknik 

watercolor mengenai pencegahan Diabetes Mellitus  sebagai media pembelajaran bagi 

anak usia 6-10 tahun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat 

khususnya kalangan akademis mengenai perancangan buku ilustrasi Diabetes 

Mellitus serta pencegahannya. 

2.  Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran khususnya 

Mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang akan melakukan perancangan yang 

serupa. 
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1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai upaya menyadarkan orang 

tua dan anak-anak untuk menghindari penyebab terjangkitnya penyakit Diabetes 

Mellitus dalam bentuk buku ilustrasi yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk 

membacanya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan 

dalam Perancangan Buku Ilustrasi Dengan Teknik Watercolor Mengenai Pencegahan 

Penyakit Diabetes Mellitus Pada Anak Sebagai Media Pembelajaran Bagi Anak Usia 

6-10 Tahun”,  

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dibuat oleh seorang mahasiswa S1 Desain 

Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2016 

dengan tugas akhirnya yang berjudul “Perancangan Buku Ilustrasi Pencegahan 

Diabetes Sejak Dini”. Dalam penelitian tugas akhir tersebut Satria merancang buku 

ilustrasi dengan memperkenalkan pengertian dari Diabetes Mellitus dan 

pencegahannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika dalam 

penelitian sebelumnya pembuatan buku ilustrasi didukung oleh ilustrasi vektor dan 

kontennya mengandung banyak sekali kata-kata, lebih membahas tentang diabetes 

yang terjadi pada orang dewasa dan bagaimana cara mencegahnya. Target audience 

yang dituju adalah anak remaja. Sedangkan peneliti saat ini lebih mengenalkan tentang 

penyakit Diabetes Mellitus yang terjadi pada anak dan pencegahannya. Kesamaan 

10 
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dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan topik Diabetes Mellitus dengan 

media buku ilustrasi.  

2.2  Diabetes Mellitus 

 Diabetes Mellitus berasal dari dua kata, diabainein dari bahasa Yunani, yang 

berarti tembus atau pancuran air dan mellitus dari bahasa latin yang berarti rasa manis. 

Diabetes Mellitus adalah kelainan metabolis yang disebabkan oleh banyak faktor, 

dengan simtoma berupa hiperglisemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat 

lemak, dan protein, sebagai akibat dari :  

1. Defisiensi sekresi hormon insulin, aktivitas insulin, atau keduanya 

2. Defisiensi transporter glukosa 

3. Atau keduanya. 

Kata Diabetes Mellitus mengacu pada simtoma yang disebut glikosuria atau 

kencing manis yang terjadi jika penderita tidak segera mendapatkan perawatan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan mengenai bentuk Diabetes 

Mellitus berdasarkan perawatan dan simtoma : 

1. Diabetes Mellitus tipe 1  

Meliputi simtoma ketoasidosis hingga rusaknya sel beta didalam pankreas 

yang disebebkan atau menyebabkan automunitas dan bersifat idiopatik. Diabetes 

Mellitus dengan patogenesis jelas, seperti fibrosis sistik atau defensiasi 

mitokondria, tidak termsuk pada penggolongan ini. 
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2. Diabetes Mellitus tipe 2  

Diabetes tipe ini  diakibatkan oleh defisiensi sekresi insulin, sering kali 

disertai dengan sindrom resistensi insulin. 

3. Diabetes Gestasional 

Diabetes tipe ini meliputi gestational impaired glucose tolerance, GIGT dan 

gestational diabetes mellitus, GDM (Lakshita,2012: 13-18). 

 2.2.1 Macam- Macam Diabetes Mellitus 

 Diabetes Mellitus terdiri dari dua jenis yang masing-masing dapat diobati 

dengan cara tersendiri. 

1. Diabetes Mellitus yang tergantung pada insulin (IIDM atau Diabetes Tipe I) 

Diabetes Mellitus tipe I atau diabetes anak-anak dicirikan dengan hilangnya sel 

beta penghasil insulin pada pulau- pulau langerhans pancreas sehingga terjadi 

kekurangan insulin dalam tubuh. Diabetes tipe ini dapat diderita anak-anak maupun 

orang dewasa. Diet dan olahraga tidak dapat menyembuhkan Diabetes Mellitus tipe 

I. Kebanyakan penderita memiliki kesehatan dan berat badan yang baik. Gejala yang 

di alami datang tiba-tiba dan bisa berkembang cepat yang disebut ketoasidosis 

diabetikum. Gejala ketoasis diabetikum seperti rasa haus dan berkemih yang 

berlebihan, mual, lelah dan nyeri perut (terutama pada anak-anak) selain itu, bau nafas 

tercium seperti bau aseton. Gejala Diabetes Mellitus tipe I muncul tiba-tiba saat usia 

anak-anak akibat kelainan genetika sehingga tubuh tidak menghasilkan insulin 

dengan baik saat ini, diabetes tipe I hanya dapat diobati menggunakan insulin, dengan 

12 
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pengawaan yang diteliti terhadap tingkat glukosa darah melalui alat monitor 

pengujian darah. Pengobatan dasar diabetes tipe I adalah penggantian insulin. Tanpa 

insulin, ketosisi dan diabetic ketoacidosis bisa menyebabkan koma, bahkan 

menyebabkan kematian.  

 Penekanan juga diberikan pada penyesuaisan gaya hidup. Perawatan diabetes 

mellitus tipe I  harus berlanjut terus. Tingkat glukosa rata-rata untuk pasien diabetes 

tipe I harus sedekat mungkin ke angka normal (80-120mg/dl, 4-6mmol/l) beberapa 

dokter menyarankan sampai ketingkat 140-150 mg/dl (7-7,5 mmol/l) untuk yang 

bermasalah angka yang lebih rendah seperti frquent hypoglycemic events. Angka 

diatas 200 mg/dl (10 mmol/l) sering diikuti dengan rasa tidak nyaman dan buang air 

kecil yang terlalu sering sehingga menyebabkan dehidrasi.  

2. Diabetes Mellitus yang tidak tergantung pada insulin (NIDDM atau Diabetes tipe 

II) 

Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena kombinasi dari “kecacatan dalam produksi 

insulin” dan “resistensi terhadap insulin” atau “berkurangnya sensistivitas terhadap 

insulin” (adanya defekasi respons jaringan terhadap insulin) yang melibatkan reseptor 

insulin di membran sel. Pada tahap awal, abnormalitas paling utama adalah 

berkurangnya sensitivitas terhadap insulin yang ditandai dengan menigkatnya kadar 

insulin didalam darah. Ada beberapa teori yan menyebutkan penyebab pasti dan 

mekanismme terjadinya resisternsi ini. Namun, obesitas sentral diketahui sebagai 

faktor predisposisi terjadinya resistensi terhadap insulin, mungkin dalam kaitan 
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dengan pengeluaran dari adipokines (suatu kelompok hormon) yang merusak 

toleransi glukosa. 

 Sebanyak 90% penderita kegemukan di dunia didiagnosis mengembangkan 

diabetes tipe 2 ini. Faktor lainnya bisa jadi karena faktor sejarah keluarga dan 

kehamilan. Pada dekade terakhir, hal itu terus meningkat dan mulai mempengaruhi 

remaja dan anak-anak. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh kurang sensitifnya jaringan 

tubuh terhadap insulin. Pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang kadarnya lebih 

tinggi daripada normal. Akan tetapi, tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya 

sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Biasanya, terdapat pada orang yang 

berusia lebih dari 40 tahun tetapi pada anak pun dapat terjadi, gemuk, dan tidak aktif. 

Gejala pada tipe kedua ini terjadi secara perlahan-lahan. Dengan pola hidup sehat, 

yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga secara teratur, biasanya 

penderita berangsur pulih. Penderita harus dapat mempertahankan berat badan yang 

normal. (Lakshita:2012, 13-20) 

2.2.2  Penyebab Diabetes Mellitus 

Penyebab utama adalah kurangnya produksi insulin (Diabetes Mellitus tipe 1, 

yang pertama dikenal) atau kurangnya sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin 

(Diabetes Mellitus tipe 2, bentuk yang lebih umum). Selain itu terdapat jenis diabetes 

yang juga disebabkan oleh resistensi insulin yang terjadi pada wanita hamil. Namun 

jika dijelaskan lebih lanjut, beberapa faktor yang menyebabkan Diabetes Mellitus 

adalah sebagai berikut: 

14 



14 
 

a. Genetik atau Faktor ketururnan 

Anggota keluarga penderita Diabetes Mellitus memiliki kemungkinan lebih besar 

terserang penyakit ini dibandingkananggota keluarga yang tidak menderita diabetes. 

Para ahli kesehatan menyebeutkan diabetes ini adalah penyakit yang terpaut kromosom 

seks atau kelamin. Kaum laki menjadi penderita sedangkan kaum wanita sebagai 

pembawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya. 

b. Virus dan Bakteri 

Virus penyebab diabetes ini adalah rubela, mumps, dan human coxsackievirus B4. 

Virus ini mneyerang melalui reaksi autoimunitas yang menyebabkan hilangnya 

autoimun dalam sel beta. 

c. Bahan beracun 

Bahan beracun yang dapat merusak sel beta secara langsung adalah aloxxan, 

pyrinuron dan streptozoctin (produk dari sejenis jamur). Bahan lain berasal dari 

sianida (berasal dari singkong). 

d. Nutrisi  

Faktor risiko pertama diabetes adalah nutrisi yang berlebih. Nutrisi yang berlebih 

dapat mengakibatkan obesitas dan kemungkinan besar dapat merangsang penyakit 

diabetes. 

e. Kadar korikosteroid yang tinggi 

f. Obat-obatan yang dapat merusak pankreas. 

g. Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin 
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2.2.3  Gejala Diabetes Mellitus 

 Menurut Nattaya Lakshita dengan bukunya yang berjudul “Anak,Aktif, Bebas 

Diabetes” terdapat tiga serangkai klasik gejala diabetes mellitus adalah poliuri (urinasi 

yang sering), polidipsi (banyak minum akibat meninkatnya tingkat kehausan), dan 

polifagi (meningkatnya hasrat untuk makan). Gejala awal dari penyakit diabetes adalah 

gejala awal diabetes mellitus berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah 

yang tinggi. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk 

mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Oleh karena itu, air kemih 

dihasulkan ginjal dengan jumlah yang berlebih (poliuri) akibatnya penderita merasakan 

haus yang berlebih sehingga banyak minum (polidipsi). Gejala lainnya seperti serat 

badan menuruun, penglihatan kabur, infeksi kulit yang berulang, meningkatnya kadar 

gula dalam darah dan air seni, cepat lelah , mudah sakit yang berkepanjangan, luka 

yang lama sembuh, impotensi pada pria, infeksi jamur pada saluran reproduksi wanita 

(Lakshita,2012: 30-35) 

2.2.4  Pencegahan Diabetes Mellitus 

Adapun beberapa tindakan dalam pencegahan penyakit Diabetes Mellitus  : 

1. Menjaga pola makan dan jadwal istirahat yang baik untuk anak 

2. Melakukan beberapa aktivitas  di waktu luang seperti olahraga bersama  

anak, memberikan beberapa pekerjaan rumah yang menyenangkan untuk anak. 

3. Mengurangi asupan gula untuk anak, memilih susu yang mengandung  

kadar gula rendah. 
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4. Melakukan screening diabetes secara dini pada anak setiap tiga bulan. 

sekali. Menurut dr. Rini screening pada anak dapat dilakukan pada saat anak berusia 

10 tahun,  tetapi jika sudah ditemukan gejala diabetes maka secepatnya harus 

melakukan screening. 

5. Mengurangi konsumsi Junk Food pada anak sehingga mengurangi resiko  

Obesitas. (Lakshita:2012, 37-38) 

2.3  Buku 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definis buku adalah lembar 

kertas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong. Buku dapat dijadikan sebagai 

sarana informasi untuk memahami sesuatu dengan mudah, dimasyarakat buku untuk 

anak-anak umumnya adalah buku bergambar, karena anak-anak lebih mudah 

memahami buku tersebut dengan mudah, dimasyarakat buku untuk anak-anak 

umumnya adalah buku bergambar, karena anak-anak lebih mudah memahami buku 

tersebut dengan banyak gambar daripada tulisan, sedangkan orang tua lebih fleksibel 

untuk memahami apa yang ada pada buku walaupun tanpa gambar sekalipun 

(Muktiono, 2003:25) 

 Buku mempunyai bermacam-macam kategori, diantaranya sebagai berikut: 

1. Ensiklopedia  

Ensiklopedia merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang 

berisi informasi tentang berbagai hal secara mendasar dan bersifat umum pada 

informasi yang lebih lanjut. 
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2. Kamus  

Jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan adalah kamus. Kamus memuat 

informasi tentang kata dan istilah yang berkaitan dengan ejaan, arti, atau definisi, cara 

pengucapan, asal kata dan cara pemakaiannya dalam kaliamt.  

3. Almanak  

Almanak adalah jenis buku yang menyerupai suatu kalender kegiatan dalam 

setahun berisi kalender atau penanggalan peristiwa astronomis dan juga data 

pemerintahan, sejarah, geografi, statistika kependudukan, dsb. 

4. Buku Pegangan (Handbook) dan Buku Petunjuk (Manual) 

Buku pegangan merupakan jenis buku termasuk sebagai rujukan yang berisi ikhtisar 

pokok bahasan atau objek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan 

untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya atau dalam memberikan pelajaran. Buku 

pedoman adalah jenis buku termasuk sebagai rujukan yang berisi informasi cara 

melakukan suatu kegiatan juga petunjuk praktis mengenai suatu jenis pekerjakan serta 

cara kerja suatu alat atau peranti tertentu. 

5. Buku Tahunan 

Buku tahunan merupakan buku terbitan yang bersifat tahunan, isinya mengulas 

perkembangan atau kejadian dalam setahun, merekam informasi terbaru, dan 

menyajikan dalam model statistik. 

6. Direktori 

Jenis buku direktori termasuk sebagai buku rajukan. Direktori berisi daftar nama 

orang (pejabat), lembaga, badan, organisasi yang dilengkapi dengan alamat, kegiatan, 
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kode, dan data lain yang disusun secara alfabetis dan sistematis atau urutan kode-kode 

nomor. 

7. Sumber Biografi 

Biografi merupakan pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang diperoleh dari 

ingatan, dari bahan tertulis atau secara lisan. 

8. Terbitan Pemerintah 

Buku terbit pemerintah adalah buku secara resmi diterbitkan oleh pemerintah 

melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah 

pemerintahan atau masalah-masalah kepentingan umum. 

9. Peraturan dan Perundang-Undangan 

Peraturan dan perundang-undangan merupakan karya intelektual yang diterbitkan 

secara resmi oleh pemerintah yang berisi informasi yang berkaitan dengan kaidah yang 

dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu. 

10. Sumber Geografi 

Bahan rujukan yang termasuk dalam sumber geografi terdiri dari beberapa jenis, 

diantaranya peta, globe, gazetir, guidebook. 

11. Publikasi Hasil Penelitian 

Publikasi hasil penelitian merupakan informasi hasil penelitian yang menyajikan 

penemuan-penemuan dan kesimplan serta disampaikan kepada sebuah badan atau 

pengawas. 
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12. Karya sejarah 

Buku karya sejarah merupakan buku yang berisi informasi tentang peristiwa atau 

kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. 

2.3.1 Anatomi Buku 

 Buku memiliki beberapa bagian yang menjadi kelengkapan buku antara lain  

(Wibowo,2007:37 ) : 

1. Sampul Buku  

a. Sampul depan : Kover sangat memengaruhi daya tarik sebuah buku, sebab awal 

terhadapbuku ada di sini. Setiap datang ke toko buku atau sebuah pameran buku, 

terlebih dahulu yang pertama kali dilihat yakni pajangan buku berbentuk kover 

buku yang menarik. Kover depan biasanya berisi judul, nama penulis, nama 

pemberi pengantar atau sambutan, serta logo dan nama penerbit. 

b. Sampul Belakang : Biasanya berisi judul buku, synopsis, biografi penulis, ISBN 

(International Standard Book Number) beserta barcode-nya, dan alamat penerbit 

sekaligus logo penerbit. 

c. Punggung Buku : Buku yang memiliki ketebalan tertentu biasanya memiliki 

punggung buku (Khusus untuk buku tebal). Punggung buku berisi nama 

pengarang, nama penerbit, dan logo penebit. 

d. Endorsement : Semacam dukungan atau pujian terhadap buku dari pembaca atau 

ahli atau orang terkenal untuk menambah daya pikat buku yang ditulis di kover 

buku atau kover belakang. 
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e. Lidah Sampul (jarang ada, buku tertentu saja) : Biasanya berisi foto beserta 

riwayat hidup pengarang dan atau ringkasan buku yang dihadirkan untuk 

kepentingan estetika dan keekslusifan buku. 

2. Perwajahan Buku 

a. Ukuran buku : Masalah ukuran buku sangat berhubungan dengan materi dari 

sebuah buku. Sebuah novel biasanya memiliki ukuran yang berbeda dengan 

buku pelajaran. Buku pelajaran biasanya memiliki ukuran yang lebih panjang 

dan lebar. 

b. Bidang Cetak : Dalam setiap halaman isi buku, kita melihat bagian yang kosong 

di setiap pinggir-pinggirnya , atau biasa disebut margin. Selain untuk 

keindahan, bagian tersebut berfungsi untuk mengamankan materi dari 

kesalahan cetak (misalnya terpotong). Sedangkan bagian yang berisi tulisan 

(materi) biasanya dinamakan bidang cetak. 

c. Pemilihan huruf : jenis huruf (font), ukuran huruf (size), dan jarak antar baris 

(lead) sangat penting dalam pembuatan buku. Ketiga hal tersebut selain untuk 

kepentingan estetika, akan menentukan enak tidaknya buku dibaca. 

d. Teknik Penomoran Halaman : Masalah halaman berkaitan dengan kemudahan 

pembaca dalam menandai materi (isi). 

e. Pemilihan Warna: Beberapa buku terkadang membutuhkan pewarnaan pada 

bagian gambar-gambar tertentu yang memang dibutuhkan, untuk penegasan 

atau sekedar keindahan. 
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f. Keindahan dan Kesesuaian Ilustrasi : Beberapa buku, terutama yang 

diperuntukkan bagi anak-anak banyak membutuhkan ilustrasi yang berdungsi 

menggambarkan materi, sehingga membantu imajinasi pembaca memahami 

pesan di dalam buku. 

g. Kualitas Kertas dan Penjilidan : Tidak semua buku dicetak dengan 

menggunakan kertas yang sama, untuk buku anak-anak yang mengandung 

banyak ilustrasi dan berwarna, iasanya membutuhkan kertas yang lebih tebal. 

Hal ini mempengaruhi penjilidan di akhir proses penerbitan buku. 

3. Halaman Preliminaries (Halaman Pendahulu) 

a. Halaman Judul : Halaman ini berada di halaman awal, setelah kita membuka 

kover buku, antara lain berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, 

nama penerbit, dan logo. Akan tetapi, sebagian buku terbitan memiliki halaman 

prancis, yang terletak sebelum halaman judul, dan hanya berisi judul buku. 

b. Hak Cipta (Copyright) : Halaman hak Cipta berisi judul, identitas penerbit, 

penulis, termasuk tim yang terlibat selama proses publikasi, misalnya editor, 

penata letak, desainer sampul, illustrator, dan lain-lain. Halaman hak Cipta ini 

biasanya juga berisi pernyataan larangan atau izin untuk memperbanyak 

(menggandakan) buku tersebut. Akan tetapi, kami pernah menemukan buku 

yang seakan-akan menolak hak Cipta dengan menyebutkan bahwa buku 

tersebut boleh difotokopi. Secara umum memang aneh, tapi begitulah adanya 

perbedaan pendapat. 
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c. Halaman Tambahan : Halaman ini berisi motto dana tau ucapan terimakasih 

dari penulis. 

d. Sambutan : Halaman ini berisi semacam sambutan yang disampaikan oleh 

lembaga atau perseorangan yang berkompeten. Ada pula yang menyebutnya 

sebagai Sekapur Sirih dan lain sebagainya. 

e. Kata pengantar : Kata pengantar berisi sedikit ulasan atas buku atau ulasan atas 

penulis, yang ditulis penerbit atau siapapun yang berkompeten dan berkaitan 

denga isi buku. 

f. Prakata : Prakata ditulis sendiri oleh penulis sebagai pemandu sebelum 

pembaca memasuki materi atau isi buku. Prakata biasanya berisi uraian tentang 

tujuan serta metode penulisan. 

g. Daftar Isi : Memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan dengan 

tema tertentu dari materi buku. 

h. Selain itu juga beberapa hal yang termasuk dalam halaman Preliminaries, tetapi 

tergantung kebutuhan atau sesuai dengan materi (isi) buku (tidak selalu ada), 

yaitu : Daftar table, daftar singkatan dan akronim, halaman daftar lambing, 

halaman daftar ilustrasi, halaman pendahuluan. 

4. Halaman Isi Buku 

a. Judul bab : biasanya jenis beserta ukuran font (font size, lebih besar) judul bab 

dibuat berbeda dengan judul subbab apalagi dengan isinya. 

b. Penomoran bab: Penomoran-penomoran ini berbeda-beda pada beberapa buku. 

Pada buku yang berisi ilmu pengetahuan teoritis biasanya penomoran bab 
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menggunakan angka romawi atau angka Arab. Akan tetapi, pada buku-buku 

sastra atau buku-buku ilmu pengetahuan popular, biasanya lebih banyak  

menggunakan simbol-simbol atau berupa tulisan, satu. dua, tiga, dan 

seterusnya. 

c. Alinea : Setiap paragraph baru akan ditandai dengan adanya alinea. 

d. Penomoran teks : Dalam penomoran teks, kita harus selalu konsisten dan sesuai 

aturan penomoran teks. Misalnya dengan huruf  (A, 1, a, (1), (a)) dan dengan 

angka (1.1 ,1.2 ,1.2.3), atau dengan teknik lain. 

e. Perincian : dalam melakukan perincian hampir sama dengan sistem penomoran 

teks. Perincian banyak dijumpai pada soal-soal ujian. Perincian dapat berupa 

penjabaran, dapat pula berupa pilihan, dapat mengunakan nomor, dan dapat 

pula menggunakan angka. 

f. Kutipan : Setiap kutipan harus mencantumkan sumber. Juka kutipan agak 

banyak maka harus dibuat dengan font yang berbeda, baik ukuran, dan jenis 

font-nya, atau bisa juga dengan cara diberi background. 

g. Ilustrasi : harus memiliki keterkaitan dengan materi. Sebab, pemberian ilustrasi 

bertujuan untuk membantu menjelaskan materi melalui gambar. 

h. Tabel : Penempatan table harus berdekatan dengan materi yang berkaitan. Jika 

tidak memungkinkan karena menyesuaikan layout, sebaiknya diberi nomor. 

i. Judul Lelar : biasanya ditempatkan di atas atau dibawah teks, kadang diletakkan 

bersebelahan dengan nomor halaman buku. Judul lelar biasanya berisi judul 
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buku (pada setiap halaman genap) dan judul bab atau nama pengarang (pada 

setiap halaman ganjil). 

j. Inisial : adalah huruf pertama dalam di awal paragraph setelah judul bab yang 

dibuat sangat besar melebihi ukuran huruf lain. 

k. Catatan samping : Biasanya berada di akhir kalimat kutipan tidak langsung. 

l. Catatan kaki : Biasanya berada di baris paling bawah halaman sebelum judul 

lelar. 

5. Halaman Postliminary (Penyudah) 

a. Catatan penutup : Semacam catatan kaki yang berada di akhir materi atau 

setelah bab terakhir. 

b. Daftar istilah : Biasanya berisi istilah-istilah asing dan penjelasannya yang 

dipakai dalam materi buku. 

c. Indeks : Daftar kata atau istilah penting yang dilengkapi dengan nomor 

halaman. Indeks disusun secara alfabetis dan terletak pada bagian akhir buku. 

Kita dapat mencari informasi dari istilah yang terdapat dalam indeks 

sebagaimana tidak semua buku memerlukan indeks. 

d. Daftar pustaka : Berisi dafrar buku-buku yang dijadikan referensi dalam 

menulis materi buku. 

e. Biografi penulis : penjelasan tentang latar belakang penulis yang melahirkan 

buku. 
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2.4  Ilustrasi 

 Ilustrasi menurut definisnya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk 

memberi penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual. Dalam 

perkembangannya ilustrasi secara lebih lanjut ternyata tidak hanya berguna sebagai 

sarana pendukung cerita tetapi dapat juga mengiasi ruang kosong misalnya dalam 

majalah, koran, tabloid dan lain-lainnya. Ilustrasi bisa berbentuk macam-macam, 

seperti karya seni sketsa, lukis, grafis, karikatural dan akhir-akhir ini bahkan dipakai 

image bitmap hingga karya foto (Kusrianto,007:140). Ilustrasi secara umum adalah 

gambar atau foto yang bertujuan untuk menjelaskan teks dan sekaligus menciptakan 

daya tarik. Ilustrasi yang berhasil menarikperhatian pembaca pada umumnya 

memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

a. Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. 

b. Menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca. 

c. Ide baru, orisinil, bukan merupakan plagiat atau tiruan. 

d. Punya daya pukau (eye catcher) yang kuat. 

e. Jika berupa foto atau gambar, harus punya kualitas memadai, baik dari aspek seni 

maupun teknik pengerjaan (Supriyono,2010:51). 

 Ilustrasi dapat dipergunakan untuk menampilkana banyak hal serta berfungsi 

antara lain : 

a. Memberikan gambaran tokoh atau karakter dalam cerita 
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b. Menampilkan beberapa contoh item yang diterankan dalam suatu buku Pelajaran 

(Kusrianto,2007:111). Dalam desain grafis, ilustrasi merupakan subjek tersendiri yang 

memili alur sejarah serta perkembangan yang spesifik atas jenis-jenis kegiatan seni itu. 

Ilustrasi dapat dipergunakan untuk menampilkan banyak hal serta berfungsi, antara 

lain: 

a. Memberikan gambaran tokoh atau cerita dalam cerita. 

b. Menampilkan beberapa contoh item yang diterapkan dalam suatu buku pelajaran 

(text book) 

c. Memvisualkan langkah demi langkah pada sebuah instruksi dalam paduan teknik. 

Buku cerita dan majalah adalah media yang sangat membutuhkan ilustrasi. 

Ilustrasi tersebut akan memudahkan pembaca untuk berilustrasi tentang tokoh atau 

cerita yang dituliskan dalam buku dan majalah. 

2.5  Buku Ilustrasi 

Buku ilustrasi adalah sebuah buku yang mengkolaborasikan elemen cerita dan 

ilustrasi. Kedua elemen ini bekerjasama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi 

gambar. Buku bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi dan 

kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara verbal harus menarik, buku harus 

mengandung gambar sehingga mempengaruhi minat baca anak untuk membaca 

(Stewing, 1980:57). Menurut Peter Hunt (1996: 110), buku ilustrasi merupakan buku 

yang didalamnya terdapat kombinasi antara teks lisan dan gambar ilustrasi yang 

memberikan asumsi bahwa gambar berkomunikasi lebih langsung daripada kata-kata, 
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dimana gambar memudahkan pembaca memahami isi bacaan serta memberikan daya 

imajinasi.  

2.6  Cara Berfikir Anak Usia 6-10 tahun 

Perkembangan sosisal yang ditandai dengan keinginan sendiri dan alam 

khayalnya, yaitu kehidupan fantasinya akan berkembang dengan sehat pada masa  anak 

berumur 6-10 tahun anak sudah mampu menyesuaikan diri ada lingkungannya. 

Meskipun berfikirnya masih bersifat holistik dan dalam arti kognitif ia berada pada 

taraf operasional konkret, ia sudah memiliki pengetahuan untuk memahami sebab dan 

akibat. Masa ini disebut masa intelek karena peningkatan kemampuan untuk berfikir 

rasional dan gemar belajar. Penyesuaian diri anak pada norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga dan dalam lingkungan sekolah pada 

umumnya, mulai menampakkan diri secara jelas. Anak-anak lebih menyukai buku dan 

majalah anak-anak yang menekankan kisah-kisah petualangan dan dimana ia dapat 

membaca tentang tokoh pahlawan sebagai tokoh identifikasi diri. Ia lebih menyukai 

lingkungan yang menyenangkan dan interaksi kelompok yang positif dari orang-orang 

kelas menengah daripada lingkungan yang kaku dan interaksi kelompok yang negatif 

dari orang. Yang penting ia ingin akhir cerita yang bahagia (Hurlock, 1980:162). 

2.7 Storyboard 

Berdasarkan jurnal dengan judul “Storyboard Dalam Media Pembelajaran 

Interaktif” oleh Nur Hadi Waryanto menyebutkan bahwa Storyboard adalah visualisasi 

ide dari aplikasi yang akan dibangun sehingga memberikan gambaran dai aplikasi yang 
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akan dihasilkan, Storyboard dapat dikatan sebagai visual script yang akan dijadikan 

outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut scene. Seorang 

pembuatan storyboard harus mampu menceritakan sebuah cerita yang bagus.   

2.8 Unsur-Unsur Desain 

Ada beberapa unsur visual yang perlu diketahui sebelum mendesain. Elemen- 

elemen desain  maupun unsur desain sebenarnya tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Unsur desain yang dimaksud sebagai berikut : 

2.8.1 Garis (Line) 

Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda.  Garik 

tidak memiliki kedalaman (depth), hanya memiliki ketebalan dan panjang. Oleh karena 

itulah garis dinamakan elemen satu dimensi. Garis dalam pemahaman semiotika 

memiliki arti lebih luas lagi, tidak selalu yang tergores diatas kertas.  Penggunaan garis 

dalam desain komunikasi visual berbeda dengan fungsi garis pada gambar teknik. Garis 

adalah elemen visual yang dapat dipakai dimana saja dengan tujuan untuk memperjelas 

dan mempermudah pembaca. Garis sering dipakai ditepi halaman sebagai margin 

sebagai pembatas kolom, pembingkai foto (frame) atau sekadar pengisi bidang kosong. 

Wujud garis sangat bervariasi. Garis lurus mempunya kesan  kaku dan formal, garis 

lengkung memberi esn lembut dan luwes. Garis zigzag terkesan keras dan dinamis. 

Garis  tak beraturan punya kesan fleksibel dan tidak formal (Supriyono,2010: 58). 
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2.8.2 Bidang (Shape) 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau 

dari bentuknya,bidang bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu bidang 

geometri/beraturan dan bidang non keluasannya,sedangkan bidang non-geometri 

merupakan bidang yang relatif sukar diukur keluasannya.Bidang bisa dihadirkn dengan 

menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu,dan dapat pula dihadirkan 

dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu,dan dapat pula 

dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil goresan satu garis atau lebih. 

(Kusrianto,2007:30) 

2.8.3 Ruang (Space) 

  Ruang merupakan jarak anatar suatu bentuk dengan bentuk lainnya, pada 

praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain dan dinamika 

desain grafis. Sebagai contoh, tanpa ruang Anda tidak akan tahu mana kata dan mana 

kalimat atau paragraf. Tanpa ruang kita tidak tahu mana yang harus dilihat terlebih 

dahulu, kapan harus membaca dan kapan harus berhenti sebentar. Dalam bentuk 

fisiknya pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu obyek (figure) 

dan latar belakang (background). 

2.8.4 Ukuran (Size) 

  Ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya 

suatu obyek. Dengan menggunakan unsur ini Anda dapat menciptakan kontras dan 
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penekanan (emphasis) pada obyek desain anda sehingga orang akan tahu mana yang 

akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. 

 2.8.5  Warna 

Warna adalah suatu proses yang terjadi dimana cahaya mengenai suatu benda. 

Setiap orang pasti menyukai warna karena kehadiran warna mampu memberikan 

keindahan dan nilai estetika. Warna juga dianggap memiliki pengaruh terhadap 

psikologi seseorang. Tak bisa dipungkiri, kehadiran warna menciptakan kesan 

tersendiri bagi orang yang menyaksikannya. Warna juga mempunyai beberapa arti 

yang dapat mempengaruhi perasaaan seseorang. Itulah kenapa orang cenderung 

mempertimbangkan dengan matang warna apa yang dipilihnya.  

Warna tak hanya sebatas dekorasi semata, tapi juga mempunyai beberapa 

kegunaan yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan 

warna ada bermacam-macam sehingga warna sering digunakan untuk berbagai 

keperluan, misal untuk merchandise sebgai media pendukung promosi untuk 

perusahaan. Berikut beberapa fungsi warna  (Kusrianto,2007:40): 

1.) Fungsi Alamiah 

Warna melekat secara alamiah pada objek-objek tertentu yang biasa kita temui 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika melihat lautan atau samudera raya 

maka yang terpikirkan adalah warna biru, daun yang masih segar identik dengan 

warna hijau, tomat yang berwarna merah, buah jeruk yang berwarna kuning, dan 

sebagainya. 
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2.) Fungsi Isyarat 

Dalam keseharian, kita sering melihat adanya tanda atau isyarat yang dapat dengan 

mudah ditemukan. Misalnya, saat berada di persimpangan jalan, kita melihat lampu 

lalu lintas yang menunjukkan warna merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warna 

tersebut mempunyai makna tertentu yang disepakati oleh masyarakat secara 

universal. 

3.) Fungsi Pembeda 

Kegunaan warna lain yaitu bisa membedakan antara satu hal dengan hal lainnya. 

Misalnya, tim Formula 1 Ferrari identik dengan warna merah dan berbeda dengan 

tim Mercedes Benz yang menggunakan warna silver. Dalam sepakbola, tim 

Juventus menggunakan seragam bergaris hitam dan putih sementara tim AC Milan 

memakai seragam bergaris hitam dan merah. 

4.) Fungsi Identitas 

Dalam dunia branding, warna sangat berperan dalam mempengaruhi persepsi 

orang Dalam hal ini, warna bisa berguna sebagai identitas yang membedakan antara 

merek satu dengan yang lain. Contoh logo McDonald yang terkenal dengan 

lengkungannya yang berwarna kuning emas, logo Facebook yang menggunakan 

warna biru, sementara Twitter memakai warna biru agak muda. 

5.) Fungsi Psikologis 

Warna juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang tergantung warna 

apa yang dilihat oleh orang tersebut. Itulah kenapa, tembok sekolah tingkat taman 

kanak-kanak ataupun taman bermain umumnya dicat warna-warni. Hal itu, bisa 
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menimbulkan keceriaan pada diri anak sehingga dapat menciptakan suasana belajar 

yang kondusif. 

6.) Fungsi Keindahan  atau Estetik 

Apapun warna yang disukai tak menjadi soal, warna apapun pilihannya dapat 

menciptakan keindahan yang dapat mempercantik banyak hal. Misal ruangan dinding 

rumah terlihat kusam dan tidak mencerminkan selera. Kenapa tidak mencatnya 

dengan warna kesukaan, tentu itu menjadi satu hal yang menarik untuk dilakukan. 

7.) Fungsi Struktural 

Dalam dunia desain, warna dapat berfungsi mengarahkan pembaca pada 

informasi yang sifatnya penting. Informasi itu diurutkan secara struktural berdasarkan 

tingkat kepentingan, yaitu mulai dari informasi yang paling penting hingga informasi 

yang kurang penting. Selain itu, warna dapat memisahkan antara informasi satu 

dengan informasi lainnya agar tidak tumpang tindih. Sedangkan menurut ahli terdapat 

3 teori yang sampai saat ini dikenal yaitu teori Sir Isaac Newton, teori Brewster, teori 

Munsell. Berikut teorinya: 

1. Teori Isaac Newton  

Isaac Newton telah melakukan percobaan dan telah menyimpulkan apabila 

dilakukan pemecahan warna spektrum dari sinar matahari, akan ditemukan warna-

warna yang beraneka ragam yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan 

ungu. Warna- warna tersebut dapat kita lihat pada pelangi. (Kusrianto,2007:48) 
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2. Teori Brewster  

Pada tahun 1831, Brewster menyederhanakan warna- warna yang ada di alam 

menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. 

Kelompok warna ini sering disusun dalam lingkaran warna brewster. Kelompok 

warna Brewster (Kusrianto,2007:48) : 

1. Warna primer  

Warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna lain yaitu warna 

merah, biru, kuning. 

2. Warna Sekunder  

Warna hasil percampuran warna Primer dengan proporsi 1.1 yaitu warna 

hijau hasil campuran biru dan kuning, ungu hasil campuran merah dan biru. 

3. Warna Tersier  

Warna campuran yang bersasal dari 1 warna primer dan 1 warna sekunder 

yaitu warna jingga kekuningan dari pencampuran warna kuning dan jingga. 

4. Warna Netral 

Warna hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1.1.1 yaitu warna 

hasil campuran yang tepat akan menuju hitam. 

3. Teori Munsell  

 Pada tahun 1858, Munsell menyelidiki warna dengan standar warna untuk aspek 

fisik dan psikis. Berbeda dengan Newton dan Brewster, Munsell mengatakan warna 

pokok terdiri dari merah, kuning, hijau, biru dan jingga. Sementara warna sekunder 
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terdiri dari warna jingga, hijau muda, hijau tua, biru tua dan nila. Warna memiliki 

peranan penting bagi manusia sebagai: 

1.) Elemen estetika 

2.) Representasi dari alam 

3.) Alat atau sarana media komunikasi (Kusrianto,2007:48) 

2.9 Cat Air (Watercolor) 

Philip Berril dalam buku Panduan Melukis dengan Cat Air (2008: 6) mengemukakan 

bahwa terdapat gaya dan bentuk ekspresi yang luas dalam bentuk melukis. Cat air dapat 

menghasilkan gambar yang detail, tepat atau halus, atau kebalikannya, tebal, gambar objek-

objek yang tegas dan cepat.  Dengan  cat  air perupa dapat mengembangkan gaya dan 

ekspresi bebasnya. Sedangkan berdasarkan dalam buku Pendidikan Seni Rupa 

(Nurhadiat,2004: 10) Cat air adalah cat yang sering disebut dengan teknik aquarel atau 

teknik transparan atau basah. 

2.9.1 Teknik Sapuan Kuas dengan Cat Air 

 Phillip Berril (2008: 13) membagi teknik sapuan kuas dengan cat air menjadi 4 jenis 

diantaranya adalah : 

1. Sapuan Datar 

Campuran air dan warna diaplikasikan secara merata. Air yang  digunakan  sedikit. 

Sapuan pada kuas sama panjang dan searah, setiap sapuan kuas menimpa sapuan kuas 

sebelumnya. Teknik dilakukan dengan tidak menggosok  atau menyikat menggunakan 

kuas lukis. 
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2. Sapuan Gradasi 

Sapuan gradasi menggunakan campuran pekat dan air pada palet. Sapuan pertama 

diikuti dengan penambahan air dalam  campuran  sebelumnya,  lalu  sapuan kuas kedua 

kalinya di bawah sapuan yang pertama. Sapuan  gradasi dilakukan dengan 

mengencerkan cat dari gelap ke terang atau sebaliknya. 

3. Sapuan Kertas dan Basah pada Cat Basah 

Sapuan dilakukan sebanyak 3  kali  warna  pada  permukaan  kertas  yang kering. 

Ssapuan kuas tidak berubah setelah beberapa saat. 

4.  Sapuan Kuas 

Bereksperimen dengan sapuan kuas berujung bundar dan rata  dengan memperhatikan 

hasil berbagai sapuan. Sapuan kuas dilakukan dengan teknik kuas kering dan  banyak  

kegunaannya  dan  dengan  strippling,  atau  melukis  titik-titik warna. 

5. Teknik berulang/ tumpuk 

     Teknik cat air berulang tumpuk pada benda silindris pada dasarnya sama dengan benda 

kubistis. Akan tetapi, bagian kilauan benda silindris dicapai dengan membiarkan putih 

kertas tidak tersentuh oleh cat sama sekali. Warna putih adalah warna putih kertas manakala 

dasran gambar putih. Jika dasaran gambar menggunakan kertas abu-abu, tentu bagian 

kilauan menggunakan cat putih (Sanyoto,2009: 56). 

6. Teknik Blur 

      Mengecat dengan cat air secara baur pada dasarnya hanya menambah air untuk bagian 
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tint, menambah pigmen sesuai warna bendanya pada bagian shade, dan mengisap dengan 

kuas bersih jika cat berlebihan  (Sanyoto,2009: 57). 

2.10 Layout 

Layout merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam 

media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Me-layout adalah 

salah satu proses dalam mendesain. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan 

arsiteknya, sedangkan layout pekerjaannya (Rustan, 2008: 1). Beberapa yang harus 

diperhatikan dalam layout : 

1. Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya. Dalam dunia 

tata layout, dikenal ukuran kertas atau bidang kerja yang paling populer, yaitu yang 

dikenal dengan ukuran Letter, 8.5” x 11”. 

2. Keseimbangan 

Prinsip keseimbangan adalah suatu pengaturan agar penempatan elemen dalam 

suatu halaman memiliki efek seimbang. Terdapat dua  macam keseimbangan, yaitu 

keseimbangan formal atau simetris dan keseimbangan informal atau tidak simetris. 

Keseimbangan formal digunakan untuk menata letak elemen-elemen garis agar 

terkesan rapi dan formal. Sedangkan keseimbngan informal memiliki tampilan yang 

tidak simetris.  

3. Kontras 

Kontras sangat diperlukan sebagai vitalitas agar tidak terkesan monoton.  
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4. Irama 

     Irama adalah penyusuan unsur-unsur dengan mengikuti suatu pola penataan 

tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. Penataannya dapat 

dilakukan dengan mengadakan pengulangan maupun pergantian secara teratur. 

5. Unity 

Prinsip kesatuan adalah hubungan anatara elemen-elemen desain yang semula 

berdiri sendiri-sendiri serta memiliki ciri sendiri-sendiri yang disatukan menjadi 

sesuatu yang baru dan memiliki fungsi baru yang utuh.  

2.10.1 Jenis Style Pada Layout 

Berikut ini adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik majalah, iklan, 

koran maupun buku ( Rustan 2011: 53 )  : 

a. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda yang bernama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square / landscape / 

portrait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan 

memuat gambar / copy yang saling berpadu sehingg membentuk suatu 

komposisi yang konseptual. 

b. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square semuanya). 
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c. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close up. 

Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model 

(public figure).  

d. Frame Layout 

Suatu tampilan iklan dimana border/ bingkai/frame-nya membentuk suatu 

naratif, atau memiliki cerita sendiri. 

e. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copywriting (naskah iklan) atau 

dengan kata lain komposisi layout-nya didominasi oleh penyajian teks (copy). 

f. Circus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks maupun susunannya 

tidak beraturan. 

g. Shillhuette Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana hanya 

ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap atu warna spot 

color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan 

teknik fotografi. 

h. Type Speciment Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf dengan 

point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa headline  saja. 
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i. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya merupakan kebalikan dari circus layout,  

yaitu komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 

j. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu konsep grid, yaitu iklan tersebut seolah-

olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam skala grid.  

k. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertikal dan membagi layout 

iklan tersebut. 

l. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah belum 

dipotong pinggirnya). Catatan : bleed artinya belum dipotong menurut pas cruis 

(utuh) namun apabila trim, berarti sudah dipotong 

m. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan  yang menghadirkan garis pemisah secara vertikal dan membagi 

layout iklan tersebut. 

n. Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

o. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian dengan 

volume atau isi yang berbeda. Misalnya kotak pertama 25%, kedua 13%, ketiga 
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47%, dan keempat 15% (mempunyai perbedaan yang menyolok apabila dibagi 

empat sama besar. 

p. Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara deskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail produk yang ditawarkan 

q. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

r. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks sehingga 

membentuk suatu cerita. 

s. Comic Script Layout 

Penyajian layout iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan 

bentuk media komik, lengkap dengan captions-nya. 

t. Big Type Layout 

Bentuk tampilan layout yang menonjolkan teks dan tidak bergambar karena 

didominasi oleh teks yang berukuran besar. 

u. Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi bentuk 

L-nya bisa terbalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. Sebuah 

layout yang menarik bisa jadi adalah layout yang cantik, mengejutkan, 
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menghibur, aneh/tidak biasa atau bisa juga layout yang sederhana dan lugas. 

Untuk memilih image apakah yang akan ditampilkan dalam sebuah layout, kita 

dapat mendekarinya melalui target audience yang akan membaca layout 

tersebut dan juga bagaimanakah layout halaman-halaman web sejenis lainnya.  

2.11 Tipografi 

 Tipografi adalah suatu proses seni untuk menyusun bahan pubikasi mengunakan 

huruf cetak. Oleh karena itu,”menyusun” meliputi merancang bentuk huruf cetak 

hingga merangkainya dalam sebuah komposisi yang tepat untuk memperoleh suatu 

efek tampilan yang dikehendaki.Tipografi haruslah bisa berkomunikasi dalam 

bentuknya yang paling kuat, jelas (clarity), dan terbaca (legability). Menurut Lazlo 

Moholy bahwa tipografi adalah alat komunikasi (Kusrianto,2007:190). Tipografi 

sangat membantu dalam hal mengkomunikasikan sesuatu dan akan dicetakkan pada 

suatu media menggunakan mesin cetak offset, mesin cetak desktop, cetak sablon dan 

lain lain. 

2.11.1 Ciri-Ciri Huruf Sesuai Anatomi 

Ada 4 kelompok huruf sesuai ciri-ciri anatominya, yaitu (Adi Kusrianto,2007: 

202-207) : 

1. Oldstyle 

Huruf-huruf oldstyle dicipttakan dalam periode tahun 1470 ketika muncul huruf 

Venetian buatan seniman Venice, Aldin ciptaan Aldus Manutius dari Itali, dan Caslon 

di Jerman. Periode Oldstyle berakhir di akhir abad ke-16 dengan munculnya periode 



42 
 

transsi berupa karya John Baskerville yang menjembatani periode berikutnya. 

Beberapa font yang dikategorikan kedalam kelompok Oldstyle adalah Bembo, Bauer 

Text, CG Cloister, ITC Usherwood, Claren-don, Garamond, Goudy Oldstyle, 

Paltino(Palmstring). 

2. Modern 

Dimulai pada abad ke-18 ketika Giambastita Bodoni menciptakan karya-karyanya 

yang kita kenal sebagai font Bodoni (dengan anggota keluarganya yang cukup banyak) 

hingga sekarang.  Font-font yang termasuk dalam kelompok Moderna dianataranya 

adalah Bodoni, Bauer Bodoni, Didot, Torino, Auriga, ITCFenice, Linotype Modern, 

ITC Modern, Walbaum Book, ITC Zapt Book, Bookman, Cheltenham, Melior. 

3. Slab Serif 

Kelompok Slab Serif ini ditandai dengan bentuk serif yang tebal, bahkan sangat 

tebal. Masa kemunculan jenis huruf ini bervariasi dan ikut mennadai kemunculan 

huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai penarik perhatian yaitu sebagai header. 

Contoh-contoh huruf Slab Serif antara lain Boton, Aachen, Calvert, Lubalin Graph, 

Memphis, Rockwell, Serifa, Clarendon, Stymie. 

4. Sans Serif  

Sans serif adalah huruf tanpa serif (kait diujung). Pertama kali  jenis huruf tersebut 

dicipatakan oleh William Caslon IV (Teturunan William Caslon pencipta font Caslon 

di era Oldstyle) pada tahun 1816. Contoh-contoh huruf sans serif anatara lain adalah 

Franklin Gothic, Akzident Grostesk, Helvetica, Univers, Formata, Avan Garde, Gill 

Sans, Futura, Optima. 
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             BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode penelitian yang 

digunakan dalam Perancangan Buku Ilustrasi Dengan Teknik Watercolor Mengenai 

Pencegahan Penyakit Diabetes Mellitus Pada Anak Sebagai Media Pembelajaran Bagi 

Anak Usia 6-10 Tahun. 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

metode kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Metode kualitatif dipilih untuk dapat menangkap latar ilmiah dari suatu 

objek penelitian dan kajian teori hanya sekedar sebagai pedoman. Setelah itu dari 

pengumpulan data-data akan di klasifikasikan menjadi suatu data, yang nantinya akan 

bisa menjadi sebuah konsep ide visual dari penciptaan.(Sugiyono,2008:40)  Dengan 

demikian, penggunaan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, diharapkan dapat 

memberikan interpretasi yang valid tentang fenomena yang terjadi seperti Diabetes 

Mellitus yang terjadi pada anak.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi
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3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk memperoleh 

informasi seputar Diabetes Mellitus serta data mengenai pasien anak penyakit 

Diabetes Mellitus. 

3.2  Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian 

adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah anak-anak penderita Diabetes Mellitus 

di Surabaya (Sugiyono, 2008) 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian 

adalah dimana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Dari 

ketentuan diatas, maka subjek yang dianggap memenuhi karakteristik diatas adalah 

sebagai berikut :  

1. Dokter Spesialis Anak Surabaya 

Selaku dokter spesialis anak yang sudah berpengalaman dalam mengatasi 

masalah kesehatan pada anak di Surabaya, memiliki pengalaman dan informasi 

yang kuat mengnai karakteristik anak yang terkena penyakit Diabetes Mellitus 

serta mengetahui bagaimana cara untuk mengatasinya. 
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2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya 

Sebagai narasumber tingkat informasi tertinggi mengenai penyakit Diabetes 

Mellitus yang terjadi pada anak. 

3. Orang Tua Anak Penderita Diabetes Mellitus 

Sebagai narasumber mengenai kondisi anak penderita Diabetes Mellitus 

karena orang tua adalah hubungan yang terdekat dengan anak tersebut. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun data diperoleh 

dengan teknik berikut : 

3.4.1 Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  langsung 

mapun tidak langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan langsung 

dilaksanakan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mengetahui seputar penyakit 

Diabetes Mellitus dan kondisi pasien anak penderita Diabetes Mellitus. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara 

merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi  atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya (Sugiyono, 2011: 139). Metode wawancara digunakan 

penulis untuk mencari informasi mengenai penyakit Diabetes Mellitus secara 

terperinci. Wawancara akan dilakukan dengan menghubungi Dokter spesialis anak 
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RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Orang Tua Anak penderita Diabetes Mellitus, 

Pengamat psikologi mengenai media pembelajaran pada anak. 

3.4.3 Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang  tersedia  berbentuk  surat-surat,  catatan 

harian, cendera mata, artefak, dan foto (Sugiyono, 2008: 63). Metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, foto, maupun gambar seputar 

penyakit diabetes mellitus. Hasil dokumentasi ini akan dibuat referensi dalam 

pembuatan objek ilustrasi. Hasil foto dokumentasi dilakukan di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 

3.4.4 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data  yang  diperoleh  dari 

referensi, buku, literature atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai 

sumber. Peneliti menggunakan buku yang berjudul Anak Aktif, Bebas Diabetes 

oleh Nattaya Lakshita tahun 2012 sebagai sumber data mengenai Diabetes 

Mellitus pada anak.  

3.4.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk 

alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai data dan materi yang telah didapat (Sugiyono, 2008: 163). 

Setelah data-data yang dibutuhkan  telah  terkumpul,  dilakukan  pengolahan  atau  
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analisis  data yang mencakup reduksi  data, model data, dan penarikan/verifikasi 

kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data mengacu pada bentuk analisis pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah.  Tahap-tahap  dalam  reduksi 

data  diantaranya;  membuat  rangkuman,  membuat  tema,  membuat   pemisah-  

pemisah, pemberian kode, menulis memo-memo dan pengembangan.  

2. Model Data/Penyajian Data 

Bentuk penyajian  data  kualitatif  meliputi  teks  naratif  yang  berbentuk  

catatan di  lapangan.  Penyajian data tersebut mencakup berbagai  jaringan  kerja,  

grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun sebagai kumpulan dari 

berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 

serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih tertata dan semakin mudah 

dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti  berusaha untuk menyusun data 

yang akurat, agar nantinya menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu. 

3.  Verifikasi Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang  sudah  diperoleh  

masih  bersifat sementara dan  kesimpulan  tersebut  akan   berubah  jika 

ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap  pengumpulan  data  berikutnya. 

Proses untuk memperoleh bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi data. 

Setelah melalui proses di atas akan didapatkan berbagai keyword yang dibutuhkan 
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oleh peneliti, yang selanjutnya akan dikembangkan lagi untuk menjadi sebuah 

konsep pada perancangan penelitian. Kesimpulan yang didapat dari beberapa 

sumber mengenai penelitian tersebut. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini peneliti memfokuskan kepada semua hasil penelitian, 

metode yang digunakan dalam perancangan karya, serta teknik pengolahannya 

dalam Perancangan Buku Ilustrasi Dengan Teknik Watercolor Mengenai 

Pencegahan Penyakit Diabetes Mellitus Pada Anak Sebagai Media Pembelajaran 

Bagi Anak Usia 6-10 Tahun. 

4.1 Hasil dan Analisis Data 
 

Analisis merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan terjemahan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai data dan materi yang telah didapat. 

Pembahasan pada bab ini difokuskan dengan hasil pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam Perancangan Buku Ilustrasi Dengan Teknik Watercolor 

Mengenai Pencegahan Penyakit Diabetes Mellitus Pada Anak Sebagai Media 

Pembelajaran Bagi Anak Usia 6-10 Tahun. 

4.1.1 Hasil Observasi 
 

1. Penyakit Diabetes Mellitus Anak  

    Untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit Diabets Mellitus pada anak ini 

adalah salah satunya dengan melakukan observasi lapangan. Observasi dilakukan 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dimana peneliti mengunjungi Poli Endokrinologi 

Anak. Ditempat ini terdapat beberapa penderita Diabetes Mellitus yang sedang 
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melakukan pengobatan. Dalam observasi ini ditemukan bagaimana gambaran anak 

yang terkena penyakit Diabetes Mellitus dan anak-anak yang mengidap penyakit 

Diabetes Mellitus ini bermacam-macam mulai dari 3 bulan, 7 tahun, 12 tahun dan 

lain sebagainya.  

Gambar 4.1 Suasana Poli Endokrinologi Anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 
 

 Dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data utama yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung 

dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan alat re-checking atau 

pembuktian terhadap  informasi  atau  keterangan yang diperoleh sebelumnya 

(Sugiyono, 2011: 139). 

     Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan beberapa 

narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu penyakit Diabetes 
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Mellitus pada anak beserta pencegahannya. Berikut beberapa nama yang menjadi 

narasumber pada penelitian ini: Ratna Puspita Sari, S.Sos., M.Med.Kom. selaku 

kaprodi ilmu komunikasi STIKOSA-AWS, Nur Rochmah, Sp.A selaku dokter 

spesialis anak RSUD Dr. Soetomo dan Departemen SMF Ilmu Kesehatan Anak 

RSUD Dr. Soetomo, Orang tua anak penderita penyakit Diabetes Mellitus.  

1. Pengamat Psikologi  Mengenai Teknik Dan Media Pembelajaran Anak Usia 6-

10 Tahun 

Gambar 4.2 Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan ibu Ratna Puspita Sari, S.Sos., 
M.Med.Kom. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna Puspita Sari, S.Sos., 

M.Med.Kom. selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi STIKOSA-AWS. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2018 di Kampus STIKOSA-AWS. Diperoleh 

data yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif untuk anak usia 6-10 tahun 

adalah belajar sambil bermain, dimana jika dilihat dalam ranah kacamata psikologi 

pendidikan anak usia 6-10 tahun lebih menyukai kegiatan belajar yang 

menyenangkan dan santai. Anak usia 6-10 tahun di Jepang belum diajarkan 
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mengenai perhitungan, teori-teori. Melainkan lebih dijarakan bagaimana menjadi 

manusia yang baik, membangun karakter anak, mengajarakan budaya mereka. Lain 

halnya dengan Indonesia, anak-anak sudah diajarkan berhitung, membaca dan 

sebagainya. Metode pembelajaran anak yang efektif adalah dengan didukung oleh 

media visual. Anak usia 6-10 tahun lebih memahami sesuatu dengan visual. Melalui 

visual juga menggali rasa keingintahuan pada anak. Terlebih lagi media buku. 

Beberapa keluarga Indonesia masih belum menanamkan pada anak  mengenai 

kesadaran literasi membaca. Melalui buku inilah, orang tua dapat mengajarkan pada 

anak bahwa membaca itu penting dan buku adalah sumber pengetahuan.  

Buku yang diminati oleh anak usia 6-10 tahun adalah buku yang didukung 

dengan visualnya. Ilustrasi adalan poin yang menarik dalam buku anak. Karena 

dengan ilustrasi secara tidak langsung menggali rasa keingintahuan pada anak dan 

dapat mengkomunikasikan konten yang ada didalamnya. Buku ilustrasi sangat 

diminati oleh anak-anak dan orang tua pun juga berperan dalam membimbing 

anaknya dalam membaca buku ilustrasi ini untuk mengenalkan sesuatu yang baru 

pada buku ilustrasi tersebut. Pada umur 6-10 tahun buku yang mengandung banyak 

tulisan kurang efektif untuk menjadi media pembelajaran pada anak Anak-anak 

lebih meyukai kalimat yang simpel dan santai. 

 Warna yang colorful dapat menarik perhatian anak dan membuat anak ingin 

terus membaca buku tersebut. Penggambaran ilustrasi yang jelas. Ilustrasi yang 

digambarakan benar-benar menceritakan informasi yang ingin disampaikan. 

Penciptaan tokoh cerita dan penggambaran suasana lingkungan sekitar dapat 

menarik perhatian anak. Konten yang jelas. Konten pada buku ini harus tersusun 
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dengan baik dan jelas. Konten yang baik adalah konten yang menyampaikan 

informasi mengenai poin-poin topik tersebut dengan jelas dan mudah dipahami oleh 

target pembaca.  Poin keempat adalah tidak terlalu banyak teks. Buku ilustrasi anak 

usia 6-10 tahun lebih ke arah teks seperti percakapan tokoh pada alur cerita tersebut. 

Teks sangat penting untuk mendukung ilustrasi yang ada dalam buku. Karena sifat 

ilustrasi adalah multitafsir, maka teks juga berperan penting dalam penyampaian 

informasi pada buku tersebut. Tipografi untuk buku cerita anak berbeda dengan 

buku orang dewasa, anak-anak lebih mudah membaca isi teks jika font besar dan 

tidak tipis. 

Ukuran buku yang bersifat handly. Anak-anak sangat menyukai buku 

ilustrasi yang bersifat handly atau mudah dipegang dan dapat dibawa kemana-

mana. Bentuk buku pada anak usia 6-10 tahun sudah seperti bentuk buku pada 

umunya. Karena wujud buku ilustrasi usia dibawah 4 tahun adalah dengan 

ditambahkan boneka ataupun cover dengan bahan kain. Untuk menarik perhatian 

anak usia 6-10 tahun, pemilihan bahan untuk cover buku bisa dengan bahan kertas 

yang agak berbeda. 

2. Dokter Spesialis Anak RSUD Soetomo Surabaya 

Wawancara mendalam kepada ibu Nur Rochmah, Sp.A selaku dokter spesialis 

anak RSUD Dr. Soetomo dan Departemen SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. 

Soetomo sekaligus selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ibu Anak 

Kendangsari. Ibu Nur Rochmah merawat penderita Diabates Mellitus di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya begitu juga RSIA Kendangsari Surabaya. Beberapa pasien yang 

ada di RSIA Kendangsari dibawa ke RSUD Soetomo Surabaya karena beberapa 
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pasien  mengikuti program BPJS. Menurut beliau, penyakit Diabetes Mellitus pada 

anak terdapat dua macam yaitu Diabetes Mellitus tipe 1 dan Diabetes Mellitus tipe 

2. Kedua jenis penyakit diabetes ini memiliki perbedaan yaitu dari segi penyebab 

maupun pengobatannya. Secara teori, penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 

dikarenakan kerusakan pada sel beta pankreas yakni penghasil insulin. Kerusakan 

sel beta pankreas karena ada proses autoimun pada sel pankreas itu sendiri. Awal 

kelahiran setiap manusia memiliki cadangan sel beta pankreas sebanyak 100% dan 

memiliki kinerja insulin yang bekerja dengan baik, sedangkan anak penderita 

Diabetes Mellitus tipe 1 mengalami destruksi kerusakan pada sel beta pankreas 

sehingga menyebabkan kekurangan cadangan insulin pada tubuh mereka sehingga 

terjadinya diabetes yang menyebabkan gula darah tinggi dengan insulin yang 

kurang disebabkan oleh gen yang beresiko maupun faktor pencetus dari 

lingkungannya yang menyebabkan infeksi sehingga membangkitkan proses 

autoimun pada tubuhnya. Pada penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 ini umur bayi pun 

bisa beresiko. Orang tua anak penderita Diabetes Mellitus datang ke dokter setelah 

menemui gejala-gejala dari penyakit ini sepeti banyak makan, banyak minum, 

banyak buang air kecil. Kondisi anak penyakit ini sering ditemukan saat anak 

tersebut sudah mengalami komplikasi tiba-tiba. Jika dilihat dari ciri fisiknya, anak 

penderita Diabetes mellitus  Tipe 1 memiliki badan yang kurus. 

Tidak jarang pasien yang datang ke ruang ICU dengan kondisi sudah 

mengalami komplikasi akut karena kekurangan insulin seperti kejang-kejang, sesak 

nafas dan penurunan kesadaran. Selama 10 tahun terakhir meningkat 500% secara 

nasional. RSUD Soetomo/ Rumah Sakit Pendidikan sudah menerima kurang lebih 
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1000 anak pasien Diabetes Mellitus tipe 1 yang didominasi dengan anak berumur 

10-19 tahun (umur puber) dan kebanyakan dari mereka datang ke ICU sudah 

mengalami emergency/komplikasi akut seperti kejang-kejang, sesak nafas dan 

sebagainya. Bayi berumur 3 bulan pun menjadi pengidap Diabetes Mellittus tipe 1. 

Gambar 4.3 Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nur Rochmah, Sp.A 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Penanggulangan untuk mengatasi penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 ini adalah 

dengan beberapa tahap terapi. Tahap terapi yang pertama adalah rutin suntik insulin 

setiap 15-30 menit sebelum makan di salah satu daerah seperti perut, lengan dan 

paha, kedua adalah rutin monitoring gula darah mandiri, olahraga dan tahap 

selannjutnnnya adalah melakukan diet sehat dengan mengikuti kadar insulin dan 

diet ini sesuai dengan saran dokter. Perbedaan Diabetes Mellitus tipe 1 dengan tipe 

2 adalah penyakit ini tidak dapat sembuh karena insulin dalam tubuh dibawah 

jumlah normal sehingga bergantung dengan insulin tambahan seperti suntik insulin 

yang harus diberikan sebelum makan. Suntik insulin ini memiliki 2 jenis yaitu jenis 
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insulin kerja lambat (butuh waktu 12 jam-24 jam kerja) dan insulin kerja cepat 

(butuh waktu 4 jam kerja). Jika penderita tidak rutin melakukan check up pada gula 

darah dan tidak melakukan suntik insulin maka penderita akan mengalami 

komplikasi akut. 

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai Diabetes Mellitus tipe 2 pada anak. 

Kondisi cadangan insulin pada sel beta pankreas normal tetapi tidak bekerja secara 

efisien dan tidak sensitif. Penyakit ini timbul pada anak-anak karena dipicu dengan 

obesitas karena gaya hidup yang kurang sehat. Untuk itulah penderita Diabetes 

Mellitus tipe 2 diberikan suntik dan obat. Obat yang diberikan untuk merangsang 

insulin keluar dari pankreas sedangkan suntik insulin ini bekerja untuk 

mengistirahatkan insulin yang dipksa untuk keluar. Selain itu, perubahan gaya 

hidup yang tidak sehat sangat memicu terjadinya penyakit ini. Gejala yang 

dikeluarkan hampir sama dengan gejala Diabetes Mellitus tipe 1 yaitu banyak 

makan, banyak minum, banyak buang air kecil tetapi berat badan yang berlebih. 

Jika dilihat secara fisik, penderita memiliki lingkar perut yang terlalu besar dan 

garis hitam seperti di leher disebabkan oleh kinerja insulin yang tidak sensitif. 

Untuk menanggulangi masalah penyakit diabetes ini harus adanya edukasi pada 

anak -anak dan orang tua tetapi masih jarang edukasi untuk anak mengenai Diabetes 

Mellitus. 
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3. Orang tua anak penderita Diabetes Mellitus 

Saat melakukan observasi di RSUD Dr. Soetomo terdapat beberapa orang tua 

anak penderita penyakit Diabetes Mellitus. Pada saat itulah peneliti melakukan 

wawancara terhadap salah satu orang tua anak pengidap penyakit Diabetes Mellitus 

yang bernama bu tanti dan bapak bagus berasal dari Surabaya.  Bapak Bagus dan 

bu Tanti memiliki anak pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe satu yang 

bernama Didit berumur 11 tahun. Mereka tidak menyangka bahwa anaknya yang 

berumur 11 tahun dapat mengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 1. Memang 

mereka awalnya curiga karena penurunan berat badan yang drastis pada Didit. Pada 

suatu waktu, Didit mulai mengalami komplikasi akut seperti kejang-kejang, sesak 

nafas dan dibawa ke ICU Rumah sakit dekat rumah mereka dan pada saat itulah 

Didit dinyatakan bahwa mengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 yang seumur 

hidupnya harus melakukan injeksi insulin pada tubuhnya sebanyak 3 kali sehari 

yaitu pagi siang dan malam sebelum makan dan rutin melaukan pengecekan gula 

darah selama tujuh kali sehari agar memastikan asupan makanan yang di konsumsi 

sesuai dengan jumlah insulin yang disuntikkan.  

Semula orang tua Didit mengira bahwa anaknya terkena demam berdarah 

karena sedang musim demam berdarah saat itu dan ternyata saat pemeriksaan gula 

darah, kandungan gula darah mencapai 231 mg/dl jauh dari batas normal yang 

maksimumnya 150 mg/dl. Didit sempat merasa bosan dan merasa takut saat 

melakukan injeksi insulin tetapi ia sadar tanpa injeksi insulin ia tidak akan sehat 

karena itulah sekarang Didit sudah rajin melakukan injeksi, mengecek gula 

darahnya sendiri dengan alat tes gula darah. Walaupun kondisinya seperti ini tidak 
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menghalangi Didit untuk bersekolah karena untungnya teman-temannya selalu 

mendukung Didit dan mengingatkan untuk melakukan injeksi Insulin. 

4.1.3 Dokumentasi 
 

 Gambar 4.4 Kegiatan praktek di Poli Endokrinologi Anak 
Sumber : Hasil Olahan Penliti 

 

Setelah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara. Penelitian 

ini juga didukung dengan penelitian dokumentasi. Teknik dokumentasi pada 

penelitian ini bertujuan untuk sebagai bahan referensi dalam pembuatan ilustrasi 

selain itu sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung. 

Teknik dokumentasi ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya bagian Poli 

Endokrinologi Anak. 

Pada gambar 4.4 beberapa dokter spesialis anak sedang melakukan 

pemeriksaan pada anak penderita Diabetes Mellitus 1. Dokter spesialis yang 

bersangkutan mendengarkan beberapa keluhan orang tua mengenai gejala-gejala 
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yang dialami oleh sang anak penderita melakukan pemeriksaan dan memberikan 

saran pengobatan yang benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Suasana praktek poli endokrinologi 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada gambar 4.5 terdapat foto suasana saat kegiatan praktek di Poli 

Endikrinologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Satu persatu pasien dipanggil dan saat 

pengambilan foto ini terdaat beberapa anak yang mengidap penyakit Diabetes 

Mellitus. Anak pengidap penyakit Diabetes Mellitus diruangan ini bermacam-

macam. Beberapa anak memiliki ukuran tubuh yang besar dan beberapa memiliki 

tubuh yang kurus dan banyak minum. Usia anak pengidap penyakit Diabetes 

Mellitus ini bermacam-macam mulai dari anak berumur 3 bulan, 7 tahun, 12 tahun 

dan lain sebagainya. 
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Gambar 4.6 Jarum suntik pen insulin 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada gambar 4.6 terdapat jarum suntik untuk pen suntik insulin. Jarum pada 

pen suntik insulin ini harus diganti dan anjuran pemakaian sekali pakai buang lebih 

baik agar tidak menimbulkan rasa sakit pada saat melakukan suntik rutin sebelum 

makan pada bagian tubuh seperti leher, perut ataupun lengan. Timbulnya rasa nyeri 

karena suntik sudah tumpul dan jika tidak diganti secara rutin dapat menyebabkan 

infeksi. 
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Gambar 4.7 Pen suntik insulin 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada gambar 4.7 terdapat beberapa macam suntik insulin beupa pen. Pen ini 

sangat berperan penting dalam menanggulangi dan menjaga kestabilan kadar 

insulin pada tubuh agar berfungsi dengan baik. Penyimpanan pen suntik insulin ini 

sebaiknya diletakkan dalam kulkas karena membantu mencegah kerusakan susunan 

zat yang terkandung dalam insulin suntik. Jadi untuk mencegah kerusakan onsulin 

maka harus di letakkan pada suhu yang dingin. Penderita kan melakukan suntik 

pada bagian tertentu sepeti perut, lengan maupun paha. Pemakaian insulin ini 

tergantung dengan usia, berat badan, gula darah dan jenis kelamin tergantung saran 

dari dokter.  

Kinerja suntik insulni terdiri dari dua macam yaitu insulin kerja lambat 

insulin jenis ini memakan waktu sekitar 12-24 jam. Sedangkan insulin kerja cepat 

memakan waktu sekitar 4 jam. Penderita Diabetes Mellitus selain rutin melakukan 

suntik insulin sesuai anjuran dokter, pasien juga harus sering melakukan monitoring 
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gula darah mandiri agar tidak dalam kondisi drop kekurangan insulin karena dapat 

menyebabkan komplikasi. 

Gambar 4.8 Surat ijin dari RSUD.Dr.Soetomo 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada gambar 4.8 terdapat salah satu dokumentasi berupa surat ijin dari 

Rumah Sakin DR.Soetomo untuk melakukan wawancara dan riset dengan dr. Nur 

Rochmah selaku dokter spesialis anak di  Rumah Sakit Dr. Soetomo tersebut. 

Melalui surat ini, peneliti diperbolehkan untuk melakukan penelitian dan 

wawancara mengenai penyakit Diabetes Mellitus anak. 
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4.1.4 Studi Kompetitor 

 
Gambar 4.9 Cover depan dan belakang buku rancangan Jessica Widjanarko Wilianto 

Sumber : medianeliti.com 
 

Studi Kompetitor yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi ini adalah 

perancangan buku interaktif milik Jessica Widjanarko Wilianto Program Studi 

Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra, Surabaya yang berjudul 

“Manis Nggak Selalu Enak Lo”. Buku ini adalah buku interaktif dengan ilustrasi 

vektor yang menyajikan beberapa data mengenai diabetes pada anak. Teknik 

ilustrasi yang dibuat oleh beliau adalah dengan teknik vektor. Target audience dari 

perancangan buku ini adalah anak-anak berusia 6-9 tahun. Kelebihan dari buku ini 

adalah menunjukkan fakta unik bagaimana cara mengetahui tubuh sedang 

mengalami Diabetes dan lebih detail menjelaskan hal-hal yang memicu penyakit 

Diabetes Mellitus. Kekurangan dari buku interaktif ini adalah terlalu banyak tulisan 

dan terkesan membingungkan untuk anak-anak. 
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4.1.5 Studi Pustaka 

Gambar 4.10 Studi Pustaka   
Sumber : Google.com 

 

 Untuk mendukung penelitian ini maka tidak hanya melakukan observasi, 

waancara dan dokumentasi untuk mencari informasi tetapi diperlukan juga studi 

pustaka. Studi pustaka yang yang digunakan untu penelitian ini yakni buku yang 

berjudul Anak Aktif,Bebas Diabetes oleh Nattaya Lakshita pada tahun 2012. Buku 

ini berisi seputar Diabetes Mellitus yang menyerang umur anak-anak dimulai dari 

pengenalan penyakit, cara pengobatannya, cara mencegahnya dan lain 

sebagainya. 

4.2 Analisa Data 
 

 Setelah data dari observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, studi 

kompetitor dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data 

yang terdiri atas reduksi, penyajian data dan menentukan kesimpulan. 
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4.2.1 Reduksi Data 
 

1. Observasi 

Observasi dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dimana peneliti 

mengunjungi Poli Endokrinologi Anak. Ditempat ini terdapat beberapa penderita 

Diabetes Mellitus yang sedang melakukan pengobatan. Dalam observasi ini 

ditemukan bagaimana gambaran anak yang terkena penyakit Diabetes Mellitus dan 

anak-anak yang mengidap penyakit Diabetes Mellitus ini bermacam-macam mulai 

dari anak berumur 3 bulan, 7 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. 

2. Wawancara 

Hasil wawancara dengan tiga narasumber yakni Ratna Puspita Sari, S.Sos., 

M.Med.Kom. selaku kaprodi ilmu komunikasi STIKOSA-AWS, Nur Rochmah, 

Sp.A selaku dokter spesialis anak RSUD Dr. Soetomo dan Departemen SMF Ilmu 

Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo, Orang tua anak penderita penyakit Diabetes 

Mellitus. Diabetes Mellitus tipe 1 terjadi karena destruksi kerusakan pada sel beta 

pankreas sehingga menyebabkan kekurangan cadangan insulin pada tubuh mereka 

sehingga terjadinya diabetes yang menyebabkan gula darah tinggi dengan insulin 

yang kurang disebabkan oleh gen yang beresiko maupun faktor pencetus dari 

lingkungannya yang menyebabkan infeksi sehingga membangkitkan proses 

autoimun pada tubuhnya. Penderita Diabetes Mellitus Tipe 1 ketergantngan dengan 

suntik insulin dan selama ini belum bisa lepas. Jika lepas maka akan terjadi 

komplikasi akut seperti kejang dan sebagainya. Sedangkan penyakit Diabetes 

Mellitus tipe 2 terjadi dimana cadangan isnulin berjumlah normal tetapi tidak 
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berfungsi dengan baik karena tidak sensitif untuk itulah dipacu dengan suntik 

insulin dan obat pemacu sensitif pada insulin. 

 Penderita dapat sembuh jika melakukan pengobatan yang rutin. Obesitas 

adalah pemacu terjadinya Diabetes Mellitus Tipe 2 ini. Buku edukasi mengenai 

pengenalan penyakit dan pencegahannya sangat diperlukan untuk anak usia dini 

agar dapat mencegah terjadinya penyakit. Penyakit Diabetes Mellitus tidak 

menghalangi anak untuk berkembang dan berprestasi di sekolah. Untuk anak usia 

6-10 tahun media pembelajaran yang sesuai adalah buku dengan didukung oleh 

media visual yang bersifat colorful. Hal ini dapat menarik minat anak dalam 

membaca buku dan menggali rasa keingintahuan anak pada sesuatu yang ada pada 

buku tersebut. Ilustrasi yang digambarkan benar-benar menceritakan informasi 

yang ingin disampaikan. Penciptaan tokoh cerita dan penggambaran suasana 

lingkungan sekitar dapat menarik perhatian anak. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang di lakukan selama observasi di RSUD Dr. Soetomo Poli 

Endokrinologi Anak dapat ditemukan beberapa anak yang sedang mengidap 

penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Dalam dokumentasi ini juga 

menunjukkan adanya pen suntik insulin yang sangat berperan penting dalam 

menanggulangi dan menstabilkan kadar insulin pada tubuh penderita. Pemakaian 

insulin ini tergantung dengan usia, berat badan, gula darah dan jenis kelamin 

tergantung saran dari dokter. Kinerja suntik insulin terdiri dari dua macam yaitu 

insulin kerja lambat dan insulin kerja cepat.  
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4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah dijabarkan seperti dokumentasi, observasi 

maupun wawancara, maka data yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Penyakit Diabetes Mellitus pada anak terdiri dari dua macam yakni Diabetes 

Mellitus tipe 1 dan Diabetes Mellitus tipe 2 dan memiliki perbedaan dari 

segi penyebab maupun pengobatannya. 

2. Datangnya penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 secara tiba-tiba dengan gejala 

komplikasi akut seperti kejang-kejang, sesak nafas dan penururnan 

kesadaran. 

3. Penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 pada anak terjadi kebanyakan disebabkan 

oleh obesitas karena gaya hidup yang tidak sehat. 

4. Perlunya media edukasi untuk anak-anak dan orang mengenai penyakit 

Diabetes Mellitus tetapi masih jarang buku yang membahas penyakit 

Diabetes Mellitus pada anak. 

5. Media pembelajaran anak usia 6-10 tahun yang efisien adalah buku dengan 

didukung oleh media visual. Media visual seperti ilustrasi dengan pewaraan 

yang colorfull. Penciptaan tokoh cerita dan menggambarkan suasana sekitar 

dapat menarik perhatian anak. 

4.2.3 Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan berupa reduksi data observasi, 

wawancara, dokumentasi dan penyajian data yang dikumpulkan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Anak-anak usia dini pun bahkan dapat mengidap 
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penyakit Diabetes Mellitus. Telah diketahui bahwa ada dua macam jenis Diabetes 

Mellitus dan memiliki perbedaan masing-masing dari segi pemicu maupun 

pengobatan. Buku ilustrasi untuk mengenalkan penyakit Diabetes Mellitus dan 

pencegahannya penting untuk anakusia 6-10 tahun. Media pembelajaran anak usia 

6-10 tahun yang efisien adalah buku dengan didukung oleh media visual. Media 

visual seperti ilustrasi dengan pewaraan yang colorfull. Penciptaan tokoh cerita dan 

menggambarkan suasana sekitar dapat menarik perhatian anak. 

4.3 Konsep atau Keyword 
 

Berdasarkan hasil olahan analisis peneliti, baik itu observasi, wawancara, 

dokumentasi mengenai penyakit Diabetes Mellitus pada anak maka akan diolah 

dalam analisa STP, USP dan SWOT agar menemukan konsep atau keyword pada 

penelitian ini. 

4.3.1 Segmenting Targetting Positioning (STP) 
 

1. Segmentasi 

Pada perancangan buku ilustrasi sebagai media pembelajaran mengenai 

penyakit Diabetes Mellitus pada anak untuk usia 6-10 tahun ini konsumen yang 

akan dituju adalah sebagai berikut : 

a. Segmentasi Demografis (Target Audience) 

Usia   : 6-10 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan 

Status Keluarga : Belum menikah 

Pekerjaan  : Pelajar 
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Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Kelas sosial : Menengah 

Segmentasi Demografis (Target Market) 

Usia  : 25-50 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Status keluarga  : Menikah 

Pekerjaan  : Semua pekerjaan 

Pendapatan : Rp 2500.000,00 – Rp 6000.000,00 

Pendidikan  : Sekolah Mengeah Atas, S1, S2, S3 

Kelas Sosial : Menengah hingga menengah keatas 

Ukuran keluarga : Minimal 3 anggota keluarga 

b. Segmentasi Geografis 

Wilayah  : Surabaya, Jawa Timur 

Ukuran Kota : Kota besar 

Iklim  : Tropis 

c. Psikografis 

Secara psikografis, target utama adalah Anak-anak yang memiliki hobi 

membaca buku dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sedangkan 

untuk orang tua, orang tua yang memiliki karakter mendukung anaknya 

untuk berkembang dengan perilaku konsumtif pada buku bacaan edukatif 

anak. 
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2. Targetting 

Dalam perancangan buku ilustrasi sebagai media pembelajaran mengenai 

penyakit Diabetes Mellitus pada anak untuk usia 6-10 tahun agar buku ini sampai 

pada target audience dan target market yang tepat maka ditentukanlah target dalam 

perancangan buku ini. Berikut adalah target dalam perancangan buku ini : 

Target Audience      : Anak-anak berusia 6-10 tahun dengan jenis kelamin 

laki-laki maupun perempuan. Karakter anak yang 

menjadi tagret adalah anak yang memiliki karakter 

keingeintahuan yang tinggi dan suka membaca buku. 

Target Market : Orang tua yang berumur 25-45 tahun. Dan orang tua 

yang memiliki karakter konsumtif pada buku bacaan 

edukatif anak untuk mendukung anak berkembang. 

3. Positioning 

Pada bagian ini merupakan proses dalam menempatkan sebuah produk 

terhadap target pasar atau konsumen dan memposisikan produk ini disudut pandang 

konsumen agar memiliki pembeda dengan produk lainnya. Perancangan buku 

ilustrasi ini adalah sebagai media pembelajaran anak usia 6-10 tahun mengenai 

pengenalan penyakit Diabetes Mellitus, tindakan pengobatan dan pencegahan yang 

tepat dan benar. Buku ilustrasi ini termasuk buku yang memiliki alur cerita 

mengenai kehidupan anak penderita penyakit Diabetes Mellitus sehingga anak-

anak atau orang tua dapat mempelajari bagaiaman Diabetes Mellitus tersebut dan 

mendorong anak-anak untuk melakukan pola hidup yang sehat begitupula orang tua 

agar tetap waspada dan mengubah pola hidup anak menjadi lebih sehat. 
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 Buku ilustrasi menggunakan ilustrasi dengan teknik watercolor. Dengan 

adanya buku ini, yang dirancang sebagai buku ilustrasi yang membahas seputar 

penyakit Diabetes Mellitus pada anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

anak-anak dan menggunkan kalimat yang simpel. 

4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 
 

 Dalam sebuah perencanaan, produk yang dihasilkan seharusnya memiliki 

suatu keunikan sebagai pembeda dari produk-produk sejenis lainnya. Dalam hal ini 

perencanaan yang dimaksud yakni perancangan buku dalam bentuk buku ilustrasi 

sebagai media pembelajaran. Agar dapat menarik minat pembaca terutama anak 

usia6-10 tahun, buku ini didukung oleh media visual seperti ilustrasi. Pemilihan 

konten dengan media visual karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

pada usia 6-10 tahun media pembelajaran efektif bagi mereka adalah yang berkaitan 

dengan visual karena dengan itu mereka mudah menyerap apa yang disajikan dalam 

buku tersebut. Keunikan dari buku ini adalah buku ini dikonsep menjadi buku 

bercerita mengenai Diabetes Mellitus tersebut dan teknik pewarnaan ilustrasi 

menggunakan teknik watercolor. Buku ini dirancang dengan tujuan sebagai media 

pembelajaran untuk anak-anak terhadap penyakit Diabetes Mellitus menjadi 

penyemangat bagi anak yang sudah mengidap penyakit Diabetes Mellitus untuk 

terus rutin berobat dan menunjukkan bahwa penyakit ini bukan penghalang untuk 

sukses, selain itu buku ini juga secara tidak langsung sebagai pengingat bagi para 

orang tua untuk menjaga anak dengan pola hidup yang lebih sehat. 
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4.3.3 Analisis SWOT 
 

 Analisi SWOT adalah cara menemukan keunggulan suatu produk melalui 

analisis dari situasi internal dan eksternal berdasarkan kekuatan (strength), 

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

kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal dala, objek yang akan dikaji, 

sedangkan ancaman dan peluang yaitu kondisi eksternal, selanjutnya dapat 

disimpulkan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah, 

perbaikan, pengembangan dan optimalisasi. Penyusunan kesimpulan ini dimuat 

dalam Matriks Pakal: 

a. Strategi peluang dan kekuatan (S-O): mengembangkan peluang menjadi 

kekuatan. 

b. Strategi peluang dan kelemahan (W-O): Mengembangkan peluang untuk 

mengatasi kelemahan. 

c. Strategi ancaman dan kekuatan (S-T): Mengenali dan mengantisispasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi ancaman dan kelemahan (S-T): Mengenali dan mengantisispasi 

ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 
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a. Tabel Analisis  SWOT 

Tabel ini disusun berdasarkan hasil analisis data yaitu hasil wawancara, hasil 

observasi, hasil dokumentasi dan literatur mengenai perancangan buku ilustrasi 

Sebagai berikut : 

        Tabel 4.1 SWOT Perancangan Buku Ilustrasi Diabetes Mellitus 

                                               Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Dari analisis SWOT yang dijabarkan diatas, ditemukan strategi utama yaitu 

perancangan buku ilustrasi dengan teknik watercolor mengenai pencegahan 

penyakit Diabetes Mellitus pada anak dibuat sebagai media pembelajaran bagi anak 

usia 6-10 tahun mampu secara tidak langsung dapat menjadi pengingat bagi orang 

tua agar menjaga anaknya dari penyebab Diabetes Mellitus dan sebagai media 

edukasi untuk anak-anak. Diharapkan perancangan buku ilustrasi ini dapat menjadi 

media pembelajaran yang efektif dan dapat membantu mengedukasi terutama anak 

usia 6-10 tahun tentang Diabetes Mellitus. 
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b. Keyword 

Bagan keyword ini disusun berdasarkan hasil SWOT, STP dan USP yang 

ditemukan melalui hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan sumber 

literatur. 

Bagan 4.1  Hasil Keyword 
Sumber : Hasil Olahan Penuli 
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 4.3.4 Deskripsi Konsep 
 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dan keyword yang dianalisa melalui 

gabungan antara Unique Selling Preposition, SWOT, dan STP teah disimpulkan 

konsep perancangan karya adalah “Encourage”. Dalam hal ini  keyword  yang 

digunakan adalah sebuah konsep dengan tujuan untuk mendorong seseorang dalam 

mempelajari sesuatu yang baru yaitu untuk mempelajarai ilmu mengenai penyakit 

Diabetes Mellitus. 

4.4 Konsep Perancangan Karya 
 

 Dalam konsep perancangan sebuah karya, melalui alur yang sudah 

ditetapkan pada konsep yang sudah dibentuk atau dirancang sebelumnya agar dapat 

memenuhi tujuan dalam karya yang dirancang. 

4.4.1 Konsep Perancangan 
 

 Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan sebelumya. Rangkaian ini akan digunakan secara 

konsisten pada hasil implementasi karya. 

4.4.2 Tujuan Kreatif 
 

 Tujuan dari perancangan buku ilustrasi dengan judul “ Cerita Aqila dan 

Toni” sebagai media pembelajaran anak usia 6-10 tahun mengenai penyakit 

Diabetes Mellitus. Keyword yang didapatkan merupakan penggabungan dari 

analisis data, hasil observasi, wawancara, dokumentasi, analisis SWOT, STP, dan 

USP maupun jurnal yang ada dan telah melalui proses reduksi.  Keyword  yang telah 
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terpilih dari rangkuman diatas ditemukan konsep yakni “Encourage” yaitu sesuatu 

yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Keyword ini  yang akan 

menjadi dasar perancangan buku ilustrasi dengan judul “Cerita Aqila dan Toni” 

sebagai media pembelajaran bagi anak usia 6-10 tahun. 

4.4.3 Strategi Kreatif 
 

 Dengan penggunaan bahasa verbal yang mudah dipahami makna dan 

informasinnya, buku ilustrasi ini dikemas dengan tujuan untuk media pembelajaran 

menegenai penyakit Diabetes Mellitus serta melalui buku cerita dapat 

membangkitkan semangat anak untuk mempelajari ilmu kesehatan seperti Penyakit 

Diabetes Mellitus ini. 

 Visualisasi warna dan penatan isi buku ilustrasi dengan judul “Cerita Aqila 

dan Toni” ini disesuaikan dengan konsep “Encourage”  dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Ukuran dan halaman buku  

Jenis buku  : Buku Ilustrasi 

Dimensi buku  : 22 cm x 22 cm 

Jumlah halaman : 38 halaman 

Gramateur kertas : 200 gram 

Gramateur cover : 260 gram 

Finishing  : Hardcover 

Jenis kertas  : Iceline Paper 
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2. Jenis layout 

Jenis layout yang digunakan dalam buku ilustrasi ini adalah Picture Window 

Layout karena dengan tampilan gambar yang close up sedangkan font sebagai 

penjelas dari gambar tersebut. 

3. Judul  

Judul untuk buku ilustrasi Diabetes Mellitus ini adalah “Cerita Aqila dan 

Toni”. Kata ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep dan tujuan dari 

perancangan buku ilustrasi Diabetes Mellitus tersebut. Dengan menggunakan 

judul tersebut anak-anak dengan mudah mengerti bahwa buku tersebut 

mengandung isi cerita dari kisah perjuangan Aqila dan Toni dalam melawan 

penyakit Diabetes Mellitus. Selain itu, mencuri rasa keingintahuan anak-anak 

untuk mengerti bagaimana cerita dari Aqila dan Toni dalam buku ini 

selanjutnya.  

4. Topik Cerita 

Buku ilustrasi ini mengangkat topik mengenai Diabetes Mellitus pada anak. 

Dalam buku ilustrasi ini akan diperankan oleh dua tokoh anak kecil yang 

bernama Aqila dan Toni yang merupakan pengidap penyakit Diabetes Mellitus. 

Ada dua sesi cerita dalam buku ini, yang pertama adalah cerita Aqila pengidap 

penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 sedangkan sesi kedua adalah cerita Toni 

pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. Selain itu didalam buku ini juga 

dijelaskan bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan oleh Aqila dan 

Toni. 
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5. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku ilustrasi Diabetes Mellitus dengan judul 

“Cerita Aqila dan Toni” adalah bahasa indonesia karena merupakan bahasa 

nasional bangsa Indonesia dengan pengucapan bahasa verbal yang dapat 

diterima oleh target pembaca buku ini yaitu anak usia 6-10 tahun. 

6. Sinopsis Cerita 

Sinopsis cerita yang dibuat berdasarkan hasil wawancara selama di RSUD 

bersama ibu Nur Rochmah, Sp.A selaku dokter spesialis anak RSUD 

Dr.Soetomo. Ibu Nur Rochmah, Sp.A menjelaskan bagaimana kisah anak yang 

mengidap penyakit Diabetes Mellitus ini, selain itu juga menjelaskan 

bagaimana kisah keluhan orang tua anak pengidap penyakit Diabetes Mellitus. 

Selain bersumber dari wawancara dengan dokter spesialis anak, visualisasi 

gambaran cerita juga didapatkan dari keadaan orang sekitar yang mengidap 

penyakit Diabetes Mellitus saat di RSUD Soetomo. 

Karakter utamanya adalah Aqila dan Toni. Yang pertama adalah Aqila. 

Aqila adalah seorang gadis cilik berumur 6 tahun dengan kondisi fisik yang 

memiliki badan kurus. Sebelumnya ia menjalani kegiatan sehari-harinya dan 

tiba-tiba dia mengalami gejala penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 yang 

disebabkan oleh virus. Aqila selalu melakukan apa yang dokter dan ibunya 

anjurkan. Diakhir cerita disimpulkan bahwa Aqila baik-baik saja selama ia 

melakukan apa yang harus ia lakukan dan tidak menghambat Aqila untuk 

menjadi anak yang berprestasi. Yang kedua adalah Toni. Toni adalah seorang 

bocah berumum 8 tahun yang hobi sekali makan-makanan manis dan memiliki 
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pola hidup yang tidak sehat sehingga ia terkena obesitas dan akhirnya memicu 

penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. Hingga akhirnya ia merubah semua pola 

hidupnya menjadi lebih sehat.  

7.   Karakter tokoh  

Dalam buku ilustrasi ini terdapat 2 karakter tokoh utama yaitu Aqila 

berusia 6 tahun dan ia adalah pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 1. Ciri 

visualisasi dari tokoh Aqila adalah badan kurus karena pnegidap penyakit 

Diabetes Melllitus memiliki badan yang kurus. Sedangkan Toni  yaitu bocah 

berusia 8 tahun yang merupakan pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. 

Ciri visualisasi tokoh Toni adalah badan yang gemuk karena pengidap Diabetes 

Mellitus tipe 2 pemicu utama adalah Obesitas yaitu berat badan yang berlebih 

akibat pola hidup yang tidak sehat. 

8. Warna  

Gambar 4.11 Warna “Energetic” 
Sumber : Anne Dameria-Color Basic,2007 

 

Dalam perancangan karya buku ilustrasi dengan judul “Cerita Aqila dan 

Toni” yang memiliki konsep”Encourage” maka perlu adanya sinkronisasi 

dengan warna yang akan menjadi acuan. Dalam hal ini  keyword  “Encourage”  

merupakan salah satu kata yang berhubungan dengan semangat, energetic. 

Untuk itulah buku ilustrasi ini memilih warna identitas dengan warna 
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Energetic. Encourage dan Energetic berkaitan karena adanya semangat yang 

dapat mendorong seseorang dalam mempelajari sesuatu sehingga dicerminkan 

dengan warna yang cerah dan semangat.   

9. Tipografi 

Font atau  typeface  yang akan digunakan dalam buku ilustrasi Diabetes 

Mellitus pada judul, sub judul serta bodytext menggunakan font Sans Serif tipe 

Handwritten yaitu “Bakso Sapi dan Baby Doll” berdasarkan pertimbangan 

bahwa font jenis ini adalah jenis tanpa sirip/serif/kaki dan memiliki ketebalan 

huruf yang sama dan memiliki kesan standar dan netral bagi pembaca. Font 

jenis Sans Serif cukup efektif dalam penulisan teks yang pendek. 

a. Bakso Sapi 

Gambar 4.12 Font Bakso Sapi 
Sumber : ww.dafont.com 

 

Font Bakso Sapi merupakan jenis font Sans Serif tipe Handwritten dengan 

ketebalan yang cukup dan jelas untuk dibaca terutama untuk judul karena font 

Bakso Sapi berjenis font kapital dan tebal. Karena itulah, font ini digunakan 

pada judul dan sub judul pada buku ilustrasi Diabetes Mellitus. 
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b. Baby doll 

Gambar 4.13 Font Baby Doll 
Sumber : www.dafont.com 

 
Font Baby Doll merupakan jenis font Sans Serif tipe Handwritten dengan 

ketebalan yang cukup dan jelas untuk dibaca karena memiliki ketebalan yang 

sama dan cukup tebal. Sehingga font ini cocok untuk dijadikan isi teks buku 

anak karena bentuknya yang agak tebal dan besar buku. 

4.4.4 Strategi Media 
 

 Penggambaran dan pewarnaan ilustrasi dalam buku ilustrasi Diabetes 

Mellitus dengan judul “Cerita Aqila dan Toni” menggunakan warna yang dipilih 

berdasarkan hasil keyword  “Encourage” yaitu “Energetic”. Memilih warna 

“Energetic” karena dengan warna yang semangat mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu dengan membaca buku ini. 

Media yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi Diabetes Mellitus 

dibagi menjadi dua bagian yaitu media utama dan media pendukung. Media utama 

yang digunakan adalah buku ilustrasi Diabetes Mellitus dengan judul “Cerita Aqila 

dan Toni”, sedangkan media pendukung lainya adalah media yang digunakan untuk 

membantu proses publikasi dan promosi media utama seperti poster, stiker, 
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gantungan kunci, x-banner, notebook. Berikut adalah penjelasan mengenai media-

media yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Media Utama (Buku ilustrasi) 

Pemilihan media buku sebagai objek utama dalam perancangan ini memiliki 

keunggulan informasi didalamnya dan dengan penyajian visual berupa ilustrasi 

watercolor sesuai dengan konsep yang telah dirancang sesuai dengan target 

pembaca yaitu anak usia 6-10 tahun. Untuk mendukung tampilan konten secara 

keseluruhan maka diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan. 

 Ukuran yang diaplikasikan pada buku ini yaitu 22cm x 22 cm. Pencetakan 

cover dicetak mengunakan hardcover dengan laminasi doff agar terlihat rapi. 

Jenis kertas yang digunakan pada isi dari buku ini menggunakan kertas jenis 

Iceline paper. 

2. Media Pendukung 

Untuk mendukung publikasi dari buku ilustrasi Diabetes Mellitus ini maka 

dibutuhkan beberapa media promosi dan media pendukung yang paling efektif 

untuk digunakan dalam menarik minat pembaca. 

a. Poster 

Poster dapat digunakan sebagai penanda pada informasi suatu kegiatan 

ataupun sebuah acara. Poster ini ditampilkan untuk memberikan informasi 

mengenai sedikit informasi tentang Diabetes Mellitus dan keunggulan dari 

buku ilustrasi ini. Desain poster didesain dengan bentuk yang simple dan 

dengan bodytext yang mudah dibaca oleh pembaca terutama anak-anak. 

Dalam poster ini digambarkan objek visual tokoh utama dari buku ilustrasi 
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ini yaitu Aqila dan Toni. Selain itu, dengan tambahan objek buah untuk 

menekankan anak-anak agar lebih mengkonsumsi buah-buahan dengan arti 

merubah gaya hidup yang lebih sehat. Ukuran poster yang akan dicetak 

adalah ukuran A3.Warna yang digunakan sesuai dengan warna identitas 

yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu warna “Energetic” 

b. X-Banner 

X-Banner digunakan sebagai penanda bahwa adanya stand pameran 

maupun event presmian suatu acara. Desain yang akan digunakan hampir 

sama dengan desain poster sebelumnya yaitu objek visual tokoh utama buku 

ilustrasi yaitu Aqila dan Toni serta didukung dengan objek buah-buahan. 

Warna identitas yaitu warna “Energetic”. Ukuran X-Banner yang akan 

digunakan adalah 60 cm x 160 cm. 

c. Pembatas buku 

Pembatas buku merupakan salah satu media pendukung yang dapat 

digunakan sehari-hari ketika sedang membaca, guna dari pembatas buku ini 

adalah untuk sebagai penanda halaman terakhir yang sedang dibaca. Desain 

yang ditampilan  adalah menunjukkan kedua tokoh utama dari buku ilustrasi 

ini yaitu “CeritaAqila dan Toni” serta judul dan sub judul dari buku cerita 

ilustrasi ini. Warna yang digunakan mengikuti konsep utama. Font judul dan 

sub judul yang digunakan adalah font  Bakso Sapi. Ukuran Pembatas buku 

yang akan digunakan adalah 7 cm x 18 cm. 
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d. Gantungan kunci dan Stiker 

Gantungan kunci adalah benda yang akan dibawa kemana -mana saat 

di kaitkan dengan tas pribadi dan sedangkan stiker dapat ditempelkan 

dimana. Memilih gantungan kunci dan stiker sebagai media pendukung 

karena anak akan terus mengingat pesan yang ada dalam gantungan kunci 

dan stiker tersebut dan secara tidak langsung beberapa orang sekitar akan 

melihat pesan dari gantungan kunci itu juga. Gantungan kunci berukuran 

diameter 5.8 cm. Desain gantungan kunci terdapat 3 macam. Yang pertama 

adalah gambar sepeda dengan tagline “Stay Healthy” dengan arti bahwa 

menjaga kesehatan dengan berolahraga seperti bersepeda. Kedua adalah 

gambar tokoh Aqila dengan tagline “You can do it!” dengan tujuan untuk 

memberikan semangat kepada anak-anak untuk menjalani dan merubah pola 

hidup yang sehat. Desain ketiga adalah gambar alat tes gula darah dengan 

tagline “Jangan lupa cek gula darah” dengan tujuan untuk mengingatkan 

kepada anak-anak untuk rutin cek gula darah sebagai aksi deteksi dini 

menjauhi penyakit Diabetes Mellitus. Warna yang diberikan pada ketiga 

desain gantungan kunci mengikuti 3 warna “Energetic”. Sedangkan stiker 

ada visual buah ceri, semangka, buah anggur sebagai upaya untuk 

menekankan lebih banyak memakan buah. Selain itu terdapat visual gambar 

alat cek gula darah untuk mengingatkan rajin mengecek gula darah mandiri, 

quotes pengingat yaitu ”You Can Do It!” dan quotes “Say No! To Junk 

Food”. 
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e. Notebook 

Notebook adalah benda yang akan dipakai jika menulis sesuatu yang 

penting. Keberadaan notebook selalu dibutuhkan untuk mencatat sesuatu 

yang penting.  Dalam notebook ini terdapat desain cover dengan visualisasi 

kedua tokoh utama Cerita Aqila dan Toni, Visualisasi desain karakter Toni 

sedang melakukan senam untuk mengajak anak-anak melakukan olahraga 

sedangkan karakter Aqila dengan tangan yang mengepal kedepan tujuannya 

untuk memberikan semangat pada anak-anaak untuk hidup sehat dan 

didukung oleh tagline “Stay Healthy” serta ilustrasi buah-buahan 

disekeliling mereka.  

4.4.5 Perancangan Desain 

Berikut adalah penjelasan mengenai desain perancangan buku yang  

berjudul “Cerita Aaqila dan Toni”. 

1. Sketsa isi buku 

a. Sketsa Karakter 

Gambar 4.14 Sketsa Karakter Utama 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Dalam buku ilustrasi ini terdapat 2 karakter tokoh utama yaitu Aqila berusia 

6 tahun dan ia adalah pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 1. Ciri 

visualisasi dari tokoh Aqila adalah badan kurus karena pengidap penyakit 

Diabetes Melllitus memiliki badan yang kurus. Sedangkan Toni  yaitu bocah 

berusia 8 tahun yang merupakan pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. 

Ciri visualisasi tokoh Toni adalah badan yang gemuk karena pengidap Diabetes 

Mellitus tipe 2 pemicu utama adalah Obesitas yaitu berat badan yang berlebih 

akibat pola hidup yang tidak sehat. 

b. Sketsa sampul depan dan belakang   

Gambar 4.15 Sketsa sampul depan terpilih 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Gambar 4.16 Sketsa sampul belakang terpilih 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Desain pada sampul depan memperlihatkan wajah dari kedua tokoh utama 

yaitu Aqila dan Toni. Visualisasi wajah mereka dengan posisi setengah 

tujuannya untuk menunjukkan bahwa buku ini menceritakan cerita dari kedua 

tokoh ini. Sedangkan penempatan judul buku cerita “Cerita Aqila dan Toni” 

dengan sub judul “berjuang melawan diabetes” diletakkan di tengah sebagai 

identitas dari buku ini sebagai buku cerita. Sedangkan sampul belakang 

memperlihatakan kedua tokoh utama yaitu Aqila dan Toni di sudut kanan dan 

kiri bawah buku. Sinopsi dan judul ditempatkan ditengah halaman. Warna yang 

digunakan menggunakan warna yang sama dengan sampul depan dan di 

dukung oleh elemen visual buah-buahan. 
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c. Sketsa Layout isi buku halaman 01 (Aqila) 

Gambar 4.17 Sketsa Layout isi buku halaman 01 (Aqila) 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada sketsa layout isi buku ini terdapat pada halaman pertama sebagai 

bagian pengenalan tokoh yang bernama Aqila. Layout ini menceritakan 

seorang Aqila yang memeluk boneka favoritnya dan dibelakangnya terdapat 

boneka teddy bear jumbo karena dalam cerita ini Aqila sangat menyukai 

boneka. Latar tempat dalam penggambaran ilustrasi ini memilih dikamar tidur 

Aqila. 
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d. Sketsa Layout isi buku II 

Gambar 4.18 Sketsa Layout isi buku halaman 02 (Aqila) 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada sketsa layout ini terdapat pada halaman kedua. Penggambaran ilustrasi 

ini menunjukkan bahwa Aqila adalah seorang murid yang pandai sekali dalam 

hal menggambar dan teman-teman Aqila kagum pada keahlian Aqila yaitu 

menggambar. Latar tempat pada ilustrasi ini adalah di dalam kelas Aqila 

e. Sketsa Layout isi buku halaman 05 (Aqila) 

Gambar 4.19 Sketsa Layout isi buku halaman 05 (Aqila) 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Pada sketsa layout ini terdapat dihalaman kelima. Sketsa layout ini 

menceritakan berat badan Aqila yang semakin menururn tanpa diketahui 

sebabnya karena Aqila merasa bahwa dia selalu banyak makan. Berat badan 

yang menurun digambarkan dengan ilustrasi alat timbang berat badan dengan 

angka 18 kg.  

f. Sketsa Layout isi buku halaman 40 (Toni) 

Gambar 4.20  Sketsa Layout Isi IV (Toni) 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 
Pada sketsa layout buku ini menceritakan Toni yang suka sekali dengan 

permen, coklat dan hal-hal yang manis. Ilustrasi ini menggambarkan beberapa 

permen yang ada didalam sebuah toko permen dan tentu saja tokoh Toni dengan 

ciri fisik badan yang gendut. 
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g. Sketsa Layout isi buku halaman 41 

Gambar 4.21 Sketsa Layout Isi V (Toni) 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa layout buku ini menggambarkan tokoh Toni yang sedang makan 

cemilan banyak berupa coklat, keripik kentang, cookies sambil nonton TV. 

Dalam sketsa ini menunjukkan kebiasaan buruk dari Toni yang banyak 

mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak sehat. 

2. Sketsa Media Pendukung 

Untuk mendukung publikasi dari buku ilustrasi Diabetes Mellitus ini maka 

dibutuhkan beberapa media promosi dan media pendukung yang paling efektif 

untuk digunakan dalam menarik minat pembaca. 
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a. Sketsa poster 

Gambar 4.22 Sketsa X-Banner 
umber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Poster dapat digunakan sebagai penanda pada informasi suatu kegiatan 

ataupun sebuah acara. Poster ini ditampilkan untuk memberikan informasi 

mengenai sedikit informasi tentang Diabetes Mellitus dan keunggulan dari 

buku ilustrasi ini. Desain poster didesain dengan bentuk yang simpel dan 

dengan bodytext yang mudah dibaca oleh pembaca terutama anak-anak. Dalam 

poster ini digambarkan objek visual tokoh utama dari buku ilustrasi ini yaitu 

Aqila dan Toni. Selain itu, dengan tambahan objek buah untuk menekankan 

anak-anak agar lebih mengkonsumsi buah-buahan dengan arti merubah gaya 

hidup yang lebih sehat. Ukuran poster yang akan dicetak adalah ukuran 

A3.Warna yang digunakan sesuai dengan warna identitas yang sudah 

ditentukan sebelumnya yaitu warna “Energetic” 
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b. Sketsa X-Banner 

Gambar 4.23 Sketsa X-Banner 
umber: Hasil Olahan Peneliti 

 

X-Banner digunakan sebagai penanda bahwa adanya stand pameran 

maupun event peresmian suatu acara. Desain yang akan digunakan hampir 

sama dengan desain poster sebelumnya yaitu objek visual tokoh utama buku  

Ukuran font 60 ptilustrasi yaitu Aqila dan Toni serta didukung dengan objek 

buah-buahan. Warna identitas yaitu warna “Energetic”. Ukuran X-Banner 

yang akan digunakan adalah 60 cm x 160 cm. 
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c. Sketsa Pembatas Buku 

Gambar 4.24 Sketsa Pembatas Buku 
Sumber: Hasil Olahan Penelit 

 

Pembatas buku merupakan salah satu media pendukung yang dapat 

digunakan sehari-hari ketika sedang membaca, guna dari pembatas buku ini 

adalah untuk sebagai penanda halaman terakhir yang sedang dibaca. Desain 

yang ditampilan  adalah menunjukkan kedua tokoh utama dari buku ilustrasi 

ini yaitu “CeritaAqila dan Toni” serta judul dan sub judul dari buku cerita 

ilustrasi ini. Warna yang digunakan mengikuti konsep utama. Font judul dan 

sub judul yang digunakan adalah font  Bakso Sapi. Ukuran Pembatas buku 

yang akan digunakan adalah 7 cm x 18 cm. 
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d. Sketsa Gantungan Kunci dan stiker 

Gambar 4.25 Sketsa Gantngan Kunci dan stiker 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 
Gantungan kunci adalah benda yang akan dibawa kemana -mana saat 

di kaitkan dengan tas pribadi dan sedangkan stiker dapat ditempelkan 

dimana. Memilih gantungan kunci dan stiker sebagai media pendukung 

karena anak akan terus mengingat pesan yang ada dalam gantungan kunci 

dan stiker tersebut dan secara tidak langsung beberapa orang sekitar akan 

melihat pesan dari gantungan kunci itu juga. Gantungan kunci berukuran 

diameter 5 cm. Desain gantungan kunci terdapat 3 macam. Yang pertama 

adalah gambar sepeda dengan tagline “Stay Healthy” dengan arti bahwa 

menjaga kesehatan dengan berolahraga seperti bersepeda. Kedua adalah 

gambar tokoh Aqila dengan tagline “You can do it!” dengan tujuan untuk 

memberikan semangat kepada anak-anak untuk menjalani dan merubah pola 

hidup yang sehat. Desain ketiga adalah gambar alat tes gula darah dengan 

tagline “Jangan lupa cek gula darah” dengan tujuan untuk mengingatkan 
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kepada anak-anak untuk rutin cek gula darah sebagai aksi deteksi dini 

menjauhi penyakit Diabetes Mellitus. Warna yang diberikan pada ketiga 

desain gantungan kunci mengikuti 3 warna “Energetic. Sedangkan stiker 

ada visual buah ceri, semangka, buah anggur sebagai upaya untuk 

menekankan lebih banyak memakan buah. Selain itu terdapat visual gambar 

alat cek gula darah untuk mengingatkan rajin mengecek gula darah mandiri, 

quotes pengingat yaitu ”You Can Do It!” dan quotes “Say No! To Junk 

Food”. 

e. Sketsa Notebook 

       Gambar 4.26 Sketsa Notebook 
      Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 
Notebook adalah benda yang akan dipakai jika menulis sesuatu yang 

penting. Keberadaan notebook selalu dibutuhkan untuk mencatat sesuatu 

yang penting.  Dalam notebook ini terdapat desain cover dengan visualisasi 

kedua tokoh utama Cerita Aqila dan Toni, Visualisasi desain karakter Toni 



100 
 
 

sedang melakukan senam untuk mengajak anak-anak melakukan olahraga 

sedangkan karakter Aqila dengan angan yang mengepal kedepan tujuannya 

untuk memberikan semangat pada anak-anaak untuk hidup sehat dan 

didukung oleh tagline “Stay Healthy” serta ilustrasi buah-buahan 

disekelilingnya. 

4.4.6 Desain Layout 
 

1. Desain Karakter 

Dalam buku ilustrasi dengan judul “Cerita Aqila dan Toni” terdapat dua 

tokoh utama dengan berbeda tipe. Berikut adalah penjelasan karakteristik 

masing-masing tokoh : 

a. Aqila 

Gambar 4.27 Desain karakter Aqila 
                                                       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 
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Seorang gadis kecil berumur 6 tahun pengidap penyakit Diabetes 

Mellitus. Penggambaran karakter Aqila ini dengan ciri fisik berbadan 

kurus karena Aqila pengidap Diabetes Mellitus tipe 1 yaitu dengan ciri 

fisik badan yang kurus.  

b. Toni 

Gambar 4.28 Desain karakter Toni 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Dalam buku ilustrasi ini terdapat tokoh utama bernama Toni yaitu 

seorang bocah kecil berumur 8 tahun pengidap penyakit Diabetes Mellitus 

tipe2. Penggambaran karakter Toni ini dengan ciri fisik badan yang gendut 

karena pengidap Diabetes Mellitus tipe 2 dipicu dengan obesitas yaitu 

berat badan yang berlebih. Pada cover buku digambarkan Toni memakai 

headband sebagai tanda bahwa ia mulai menjalani hidup sehat untuk 

melawan penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. 
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2. Desain Sampul depan dan belakang  

Gambar 4.29 Desain sampul depan dan belakang 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 
Desain pada sampul depan memperlihatkan wajah dari kedua tokoh utama 

yaitu Aqila dan Toni. Visualisasi wajah mereka dengan posisi setengahuntuk 

menunjukkan bahwa buku ini menceritakan cerita dari kedua tokoh ini. 

Sedangkan penempatan judul buku cerita “Cerita Aqila dan Toni” dengan sub 

judul “berjuang melawan diabetes” diletakkan di tengah sebagai identitas dari 

buku ini sebagai buku cerita. Desain cover belakang juga ditampilkan kedua 

tokoh utama Aqila dan Toni dan beberapa buah.  

2. Desain layout halaman judul pembuka 

       Gambar 4.30 Desain layout halaman judul pembuka 

                                                            Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Dalam layout ini hanya menampilkan judul dari buku ini “Cerita Aqila 

dan Toni” yang meggunakan font Bakso Sapi. Selain itu, sub judul “Berjuang 

Melawan Diabetes” 

 
3. Desain Layout Halaman Daftar Isi 

        Gambar 4.31 Desain layout halaman Daftar Isi 

  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Dalam layout ini ditampilkan daftar isi yang ada pada buku ini. Dalam 

daftar isi ini terdiri dari bab-bab pembahasan yang akan dibahas dalam  buku 

ini. Bodytext menggunakan font Baby Doll sedangkan judulnya menggunakan 

font Bakso Sapi. 
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4. Desain Layout Halaman Pembatas Bagian Cerita Aqila 

  Gambar 4.32 Desain Layout Pembatas  Aqila 
                                  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

Dalam layout ini menampilkan tokoh Aqila dengan visual mengepalkan 

kedua tangan sebagai tanda untuk tetap semangat menjalaninya dan kuat.        

5. Desain layout halaman 1-2  

Gambar 4.33 Desain Layout Halaman 1-2 
 Sumber: Hasil Olahan Penelit 

Layout pada halaman 1 ini merupakan bagian perkenalan tokoh Aqila. 

Digambarkan Aqila sedang memegang boneka favoritnya dan dibelakangnya 

terdapat boneka teddy bear raksasa sebagai tanda bahwa Aqila suka dengan boneka. 

Latar tempat yang dipakai dalam penggambaran layout ini adalah berada di kamar 
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tidur. Sedangkan halaman 2 menceritakan tokoh Aqila yang dikagumi oleh teman-

temannya karena bakat menggambarnya. 

6. Desain layout halaman 3-4 

                              Gambar 4.34 Desain Layout Halaman 3-4 
                                  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 
Pada layout halaman 3 ini menceritakan Aqila yang suka sekali makan. Visual 

pada ilustrasi ini didukung dengan visual ilustrasi meja makan yang 

menyediakanbanyak makanan. Setting tempat yang dipilih pada ilustrasi ini adalah 

dapur rumah. dan pada halaman ke 4 menjelaskan bahwa berat badan Aqila semakin 

turun walaupun dia suka sekali makan.  

7. Desain layout halaman 5-6 

Gambar 4.35 Desain Layout Halaman 5-6 
                                       Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Pada layout halaman 5 digambarkan bahwa Aqila yang sering minnum air 

putih. Sedangkan pada layout halaman 6 menceritakan Aqila yang sering sekali  

uang air kecil sapai pada malam hari ia mengompol tanpa ia sadari. 

8. Desain Layout halaman 7-8 

                         Gambar 4.36 Desain Layout Halaman 7-8 
                                  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman 7 menceritakan tokoh Aqila dengan kondisi yang kurang 

sehat dan akhirnya pada halaman ke 8 Aqila dibawa ke dokter spesialis anak. 

9. Desain layout  halaman 9-10 

                             Gambar 4.37 Desain Layout Halaman 9-10 
                                       Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

Halaman 9 menggambarkan bahwa angka gula darah Aqila yang tinggi 

yaitu diatas angka 200 mg/dL sedangkan Halaman 10 adalah sebagai pembatas 
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halaman pemula dalam membahas penyakit diabeets mellitus sedangkan halaman 

10 pembahas bagaimana keadaan tubuh Aqila. 

10. Desain layout  halaman 11-12 

                           Gambar 4.38  Desain layout halaman 11-12 
                                    Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 
Layout halaman 11-12 lebih menceritakan bagaimana kondisi tubuh Aqila 

terutama pankreas Aqila yang tidak dapat menghasilkan  hormon  insulin selama 

seumur hidup. Warna background menggunakan warna energetic. 

 

11.  Desain layout halaman 13-14 

                         Gambar 4.39  Desain layout halaman 13-14 
                                    Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Pada kedua halmaan ini menceritakan bagaimana kondisi pankreas Aqila 

dan dijelaskan bahwa terjadinya proses Autoimun yang membuat pakreas Aqila 

tidak dapat menghasilkan hormin insulin lagi. 

12. Desain layout  halaman 15-16 

                         Gambar 4.40  Desain layout halaman 15-16 
                                    Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 
Pada kedua halaman ini lebih memfokuskan hal-hal yang dapat memicu 

penyakit Diabetes Mellitus tipe 1 yaitu penyakit yang dialamai oleh Aqila. 

 

13. Desain layout halaman 17-18 

                     Gambar 4.41  Desain layout halaman 17-18 
                                  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman 17 dan halaman 18 menunjukkan beberapa hal yang menjadi ciri 

umum penyakit diabetes mellitus yaitu banyak makan, banyak minum dan banyak 

buang air kecil. 

14. Desain layout halaman 19-20 

                      Gambar 4.42  Desain layout halaman 19-20 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 19 menunjukkan ciri lain yaitu air urin yang dirubungi semut karena 

mengandung gula sedangkan pada halaman 20 adalah sebagai sampul pembatas 

pembahasan mengenai kondisi anak ketika kandungan hormon insulinya kurang 

dari 10%. 

15. Desain layout halaman 21-23 

                      Gambar 4.43  Desain layout halaman 21-22 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman 21 dan 23 menjelaskan bahwa anak yang memiliki kandungan 

insulin kurang dari 10% akan mengalami komplikasi seperi pingsan , kejang-kejang 

dan sesak nafas. 

16. Desain layout halaman 24-25 

                    Gambar 4.44  Desain layout halaman 24-25 
                             Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman 24-25 menjelaskan bahwa Aqila harus menggunakan suntik 

insulin secara rutin untuk melawan penyakit Diabetes mellitus ini. Anak yang 

terserang oleh penyakit ini harus bergantung dengan suntik insulin seumur 

hidupnya. 

 
17. Desain layout halaman 26-27 

                       Gambar 4.45  Desain layout halaman 26-27 
                                   Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 



111 
 
 

Halaman 26-27 menjelaskan bagaimana pemakaian dari suntik insulin 

tersebut. Suntik Insulin dipakai 15-30 menit sebelum makan. Jenis dan waktu 

pemkaian suntik insulin berbeda-beda disesuaikan oleh umur dan jenis kelamin. 

18. Desain layout halaman 28-29 

                     Gambar 4.46  Desain layout halaman 28-29 
                              Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

Halaman 28-29 menjelaskan komponen dari suntik  insulin tersebut dan 

menjelaskan  beberapa bagian tubuh yang menjadi tempat suntik insulin yaitu 

berada di perut, lengan atas dan paha. 

19. Desain layout halaman 30-31 

                 Gambar 4.47  Desain layout halaman 30-31 
                           Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman 30-31 menjelaskan bagaimana langkah-langkah hidup sehat yang 

harus Aqila lakukan agar tetap memeiliki tubuh yang sehat yaitu dengan cara 

bersepada salah satunya. 

20. Desain layout halaman 33-34 

                    Gambar 4.48  Desain layout halaman 32-33 
                                  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 
Halaman 33 menjelaskan beberapa makanan yang sehat unutk dikonsumsi 

seperti sumber protein nabati yaitu tahu dan tempe, selaian itu ada ikan goreng, 

buah-buahan, kacang dan sayuran. 

21. Desain layout halaman 34-35 

                       Gambar 4.49  Desain layout halaman 34-35 
                                   Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 



113 
 
 

Halaman 34 menjelaskan beberapa makanan yang harus dihindari seperti 

makan-makanan yang manis, minuman kemasan manis, snack ringan yang mengan 

dung MSG. Sedangkan pada halaman 35 menunjukkan bahwa pengidap penyakit 

ini bukan penghalang seseorang untuk berprestasi dan sukses. 

22. Desain layout halaman 36-37 

                    Gambar 4.50  Desain layout halaman 36-37 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman 36 adalah kesimpulan untuk cerita penyakit diabetes mellitus 

satu dengan menekannkan pembaca untuk rutin melakukan cek gula darah mandiri 

dan suntik insulin secara rutin. 

23. Desain layout halaman 38-39 

                      Gambar 4.51  Desain layout halaman 38-39 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Dalam layout halaman ini tentang perkenalan diri Toni yang suka dengan hal-

hal manis seperti permen salah satunya dan ia terlalu banyak makan sehingga inilah 

yang dapat memicu obesitas pada anak. Bentuk fisik yang gendut sebagai ciri khas 

dari karakter Toni. 

24. Desain layout halaman 40-41 

                Gambar 4.52  Desain layout halaman 40-41 
                           Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

Pada halaman 40 mnejelaskan kebisaan Toni yang suka main game seharian 

dan hal ini tidak baik untuk kesehatan anak. Halaman 41 menggambarkan berat 

badan Toni yang semakin bertambah secara drastis. 

25. Desain layout halaman 42-43 

                     Gambar 4.53  Desain layout halaman 42-43 
                                       Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman 42 menggambarkan salah satu gejala Diabetes Mellitus yaitu banyak 

minum dan pada halaman 43 menggambarkan gejala Diabetes yang ketiga yaitu 

banyak buang air kecil. 

26. Desain layout halaman 44-45 

                  Gambar 4.54  Desain layout halaman 44-45 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 44 menunjukkan angka gula darah Toni yang tinggi yaitu 215 

mg/dLdiatas batas normal gula adarah anak usia 8 tahun. Sedangkan halaman 45 

adalah sampul pembatas pembahasan mengenai Diabetes mellitus tipe 2. Warna 

yang dipakai mengikuti warna Energetic. 

27. Desain layout halaman 46-47 

                    Gambar 4.55  Desain layout halaman 46-47 
                              Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman 46 menjelaskan kondisi tubuh Toni yang terkena penyakit Diabetes 

Mellitus 2 dengan menggambarkan jaringan tubuh Toni tidak sensistif dengan 

insulin milik Toni. Penyakit yang ia diderita disebabkan oleh obesitas. 

28. Desain layout halaman 48-49 

                       Gambar 4.56  Desain layout halaman 49-50 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman 48 meNjelaskan apa saja faktor pemicu dari penyakit diabetes 

mellitus tipe 2 yaitu faktor genetik, faktor lingkungan dan gaya hidup. Sedangkan 

halaman 49 sebagai sampul pembatas untuk pembahsan mengenai ciri-ciri iabetes 

mellitus tipe 2. 

29. Desain layout halaman 50-51 

                   Gambar 4.57  Desain layout halaman 50-51 
                                Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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30. Desain layout halaman 52-53 

               Gambar 4.58  Desain layout halaman 52-53 
                         Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 52 dan 53 menjelaskan ciri-ciri lain pada penderita penyakit Diabetes 

mellitu. Yaitu urin yang dirubungi semut dan terdapat kulit yang gelap pada area 

leher dan sikut. 

 

31. Desain layout halaman 54-55 

                  Gambar 4.59  Desain layout halaman 54-55 
                            Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 54-55 menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan Toni agar dapat 

sembuh dari penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 salah satunya adalah dengan terapi 

suntik insulin secara rutin. 
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32. Desain layout halaman 56-57 

               Gambar 4.60  Desain layout halaman 56-57 
                           Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 56-57 menjelaskan bagaiaman cara suntik insulin dan juga beberapa 

komponen yang ada dalam suntik insulin ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

merek jenis suntik insulin, takar suntik insulin, tata cara pemakaian insulin arus 

konsultasi dengandoketr terlebih dahulu karena setiap orang berbeda-beda. 

33. Desain layout halaman 58-59 

               Gambar 4.61  Desain layout halaman 58-59 
                           Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 58 menjelaskan beberapa bagian tubuh yang menjadi tempat suntik 

insulin. Sedangkan pada halaman 59 mnejelaskan bahwa penyakit diabetes mellitus 

ini tidak hanya suntik saja tetapi juga obat harus ruin diminum. 
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34. Desain layout halaman 60-61 

                       Gambar 4.62  Desain layout halaman 60-61 
                                 Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 60  menggambarakan pentingnya cek gula darah secara rutin untuk 

mengkontrol gula darah seseorang agar tidak kurang/ lebih dari batas normal. 

Halaman 61 adalah sampul pembatas untuk membahsa bagaimana gaya hidup yang 

sehat bagi pengidap penyakit Diabetes Mellitus tipe 2. 

 
35. Desain layout halaman 62-63 

                 Gambar 4.63  Desain layout halaman 62-63 
                                 Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Halaman 62 menjelaskan beberapa makanan yang sehat unutk dikonsumsi 

seperti tahu, tempe, ikan goreng, buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan 
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halaman 63 menjelaskan bahwa Toni harus menjaga porsi makan agar tidak 

menaikkan angka gula darah dan berat badannya kembali normal.  

36. Desain layout halaman 64 

                      Gambar 4.64  Desain layout halaman 64 
                                 Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman 64 ini menceriitakan bahwa Toni yang dulunya benci 

berolahraga sekarang sudah mulai menjalani pola hidup yang sehat dengan olahraga 

yaitu bermain bola bersama temannya di lapangan depan rumahnya. 

37  Desain layout bagian ucapan terima kasih 

Gambar 4.65 Desain layout halaman ucapan terima kasih 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Halaman ini adalah halaman sebagai tanda terima kasih peneliti pada pihak-

pihak yang telah membantu peneliti selama perancangan buku ilustrasi ini. 

38. Layout halaman bagian biodata penulis 

   Gambar 4.66 Desain layout halaman bagian biodata penulis 
           Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

Pada halaman ini menjelaskan identitas peneliti sebagai penulis dan illustrator 

pada perancangan buku ilustrasi “Cerita Aqila dan Toni” ini. 

4.4.7  Desain Media Pendukung 
 

1.  Desain Poster 

            Gambar 4.67 Desain Poster 
          Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Desain poster didesain dengan bentuk yang simple dan dengan bodytext yang 

mudah dibaca oleh pembaca terutama anak-anak. Dalam poster ini digambarkan 

objek visual tokoh utama dari buku ilustrasi ini yaitu Aqila dan Toni. Selain itu, 

dengan tambahan objek buah untuk menekankan anak-anak agar lebih 

mengkonsumsi buah-buahan dengan arti merubah gaya hidup yang lebih sehat. 

Ukuran poster yang akan dicetak adalah ukuran A3. Warna yang digunakan sesuai 

dengan warna identitas yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu warna 

“Energetic”. 

2. Desain X-Banner 

Gambar 4.68 Desain X-Banner 
                          Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
 

X-Banner digunakan sebagai penanda bahwa adanya stand pameran 

maupun event presmian suatu acara. Desain yang akan digunakan hampir sama 

dengan desain poster sebelumnya yaitu objek visual tokoh utama buku ilustrasi 
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yaitu Aqila dan Toni serta didukung dengan objek buah-buahan. Warna 

identitas yaitu warna “Energetic”. Ukuran X-Banner yang akan digunakan 

adalah 60 cm x 160 cm.      

3. Desain Notebook 

           Gambar 4.69 Desain Notesbook 
            Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Notebook adalah benda yang akan dipakai jika menulis sesuatu yang penting. 

Keberadaan notebook selalu dibutuhkan untuk mencatat sesuatu yang penting.  

Dalam notebook ini terdapat desain cover dengan visualisasi kedua tokoh utama 

Cerita Aqila dan Toni, Visualisasi desain karakter Toni sedang melakukan senam 

untuk mengajak anak-anak melakukan olahraga sedangkan karakter Aqila dengan 

angan yang mengepal kedepan tujuannya untuk memberikan semangat pada anak-

anaak untuk hidup sehat dan didukung oleh tagline “Stay Healthy” serta ilustrasi 

buah-buahan disekeliling mereka.  
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4. Desain Pembatas buku 

   Gambar 4.70 Desain Pembatas buku 
         Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Pembatas buku merupakan salah satu media pendukung yang dapat digunakan 

sehari-hari ketika sedang membaca, guna dari pembatas buku ini adalah untuk 

sebagai penanda halaman terakhir yang sedang dibaca. Desain yang ditampilan  

adalah menunjukkan kedua tokoh utama dari buku ilustrasi ini yaitu “CeritaAqila 

dan Toni” serta judul dan sub judul dari buku cerita ilustrasi ini. Warna yang 

digunakan mengikuti konsep utama. Font judul dan sub judul yang digunakan 

adalah font  Bakso Sapi. Ukuran Pembatas buku yang digunakan adalah 18 cmx 7 

cm. 
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5. Desain gantungan kunci 

 

 

 

                                               Gambar 4.71 Desain Gantungan kunci  

                                                    Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Memilih gantungan kunci sebagai media pendukung karena anak akan terus 

mengingat pesan yang ada dalam gantungan kunci dan stiker tersebut dan secara 

tidak langsung beberapa orang sekitar akan melihat pesan dari gantungan kunci itu 

juga. Gantungan kunci berukuran diameter 5 cm. Desain gantungan kunci terdapat 

3 macam. Yang pertama adalah gambar sepeda dengan tagline “Stay Healthy” 

dengan arti bahwa menjaga kesehatan dengan berolahraga seperti bersepeda. Kedua 

adalah gambar tokoh Aqila dengan tagline “You can do it!” dengan tujuan untuk 

memberikan semangat kepada anak-anak untuk menjalani dan merubah pola hidup 

yang sehat. Desain ketiga adalah gambar alat tes gula darah dengan tagline “Jangan 

lupa cek gula darah” dengan tujuan untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk 

rutin cek gula darah sebagai aksi deteksi dini menjauhi penyakit Diabetes Mellitus. 
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Warna yang diberikan pada ketiga desain gantungan kunci mengikuti 3 warna 

“Energetic”. 

6. Desain Stiker 

Gambar 4.72 Desain Stiker 

  Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Terdapat 8 desain stiker diantaranya adalah buah semangka, buah ceri, buah 

anggur, alat cek gula darah, quotes”say no! to junk food”, “You can do it!”, tokoh 

Toni yang sedang melakukan senam, tokoh Aqila yang sedang bersemangat.
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       BAB V 

                                                   PENUTUP 

 

Pada bab ini mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti pada 

objek penelitian penyakit Diabetes Mellitus dengan hasil akhir berupa perancangan 

buku ilustrasi mengenai penyakit Diabetes Mellitus sebagai media pembelajaran 

anak usia 6-10 tahun. 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu 

hasil dari penelitian ini berupa perancangan buku ilustrasi dengan judul “Cerita 

Aqila dan Toni” sebagai media pembelajaran mengenai penyakit Diabetes Mellitus 

pada anak usia 6-10 tahun dengan konsep keyword “Encourage” yang artinya 

adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam buku ini, terdapat 

cerita dua tokoh utama yaitu Aqila ( Pengidap Diabetes Mellitus tipe 1) dan Toni 

(Pengidap Diabetes Mellitus tipe 2) dalam melawan penyakit Diabetes Mellitus. 

Sedangkan keyword “Encourage” berkaitan dengan kata semangat dan energetic 

maka ditemukanlah warna “Energetic” yang menjadi dasar dalam proses 

pewarnaan dalam perancangan buku ilustrasi ini. Hasil penelitian ini 

diimplementasikan menjadi beberapa media seperti buku ilustrasi dengan judul 

“Cerita Aqila dan Toni”, X-Banner, Poster, Pembatas Buku, Notebook, Gantungan 

Kunci dan Stiker.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai perancangan buku ilustrasi tentang 

penyakit Diabetes Mellitus yang berjudul “Cerita Aqila dan Toni”, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan demi kelancaran perancangan media yang 

lebih baik lagi, yakni peneliti berharap peneliti selanjutnya merancang  pemilihan 

media dan konsep untuk target audience usia 6-10 tahun harus disesuaikan dengan 

media pembelajaran yang efektif untuk anak usia 6-10 tahun agar anak-anak dapat 

dengan mudah mempelajarinya. Selain itu, peneliti lanjutan yang akan membahas 

topik yang serupa tetap menekankan untuk melakukan deteksi dini yaitu rutin cek 

gula darah. 
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