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ABSTRAK 

 

 

Anak tunanetra memerlukan fasilitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Namun, media pembelajaran yang digunakan sangatlah terbatas. 

Kesulitan mengikuti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam menjadi salah satu 

kendala siswa tunanetra di sekolah inklusif dikarenakan terdapat banyak bentuk, 

gambar, dan lambang yang sulit dipahami. Pengenalan makhluk hidup yang ada 

disekitar perlu dilakukan, terdapat salah satu kompetensi dasar kurikulum 2013 

pada kelas 5 yaitu mendeskripsikan bentuk luar tubuh hewan dengan ciri serta 

penggolongannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membuat perancangan media pembelajaran mengenai klasifikasi hewan menurut 

jenis makanannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif 

bersifat deskriptif yang didapat dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 

literatur. Dari analisis yang didapat, maka ditemukan kata kunci yaitu “Innovative” 

yang menunjukkan bahwa perancangan tactile book merupakan suatu hal yang baru 

dan sangat jarang ditemukan. Keyword “Innovation” berkaitan dengan kata baru 

atau segar sehingga ditemukan warna “Fresh” yang menjadi dasar perancangan 

dalam proses pewarnaan buku ilustrasi. Hasil perancangan ini diimplementasikan 

menjadi beberapa media yaitu tactile book dengan judul “Mengenal Hewan dan 

Makanannya” sebagai media utama dan x-banner, poster, pembatas buku, stiker, 

gantungan kunci, bag tag, totebag sebagai media pendukung. 

Kata Kunci : tactile book, tunanetra, ilustrasi, braille, klasifikasi hewan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan sejak usia dini. 

Seorang anak memerlukan fasilitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikannya (Shanty, 2015: 1). Proses belajar anak harus disesuaikan dengan 

usia, kebutuhan, dan kondisi masing-masing anak, baik secara intelektual, 

emosional dan sosial (Winarsih, dkk, 2013). Namun, tidak semua anak memiliki 

kemampuan yang sama dalam cara menelaah. Ada sebagian anak yang memiliki 

kondisi yang berbeda yang disebut disabilitas.  

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Umur ≥ 10 Tahun Yang Mengalami Kesulitan 

Jenis Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah 

(%) 
Total 

(%) 

Parah 

(%) 

Sedikit 

(%) 

Melihat 0,13 0,72 5,51 6,36 

Mendengar 0,09 0,57 2,69 3,35 

Berjalan 3,76 - - 3,76 

Menggerakkan tangan atau jari 1,31 - - 1,31 

Mengingat atau berkonsentrasi 2,82 - - 2,82 

Perilaku atau konsentrasi 2,82 - - 2,82 

Berbicara 1,52 - - 1,52 
(Sumber: Badan Pusat Statistik SUPAS 2015) 

 

Data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 menurut jenis kesulitannya terbagi 

menjadi beberapa, data tersebut terlihat jumlah kesulitan melihat mencapai angka 

6,36 persen. Angka tersebut merupakan angka terbanyak dari data Survei Penduduk 

Antar Sensus 2015 menurut jenis kesulitannya. Kehilangan fungsi pengelihatan 

sangatlah berat, menurut para ahli bahwa seseorang penyandang  disabilitas  akan  

kehilangan    kurang    lebih    85%   informasi  yang  dapat  ditangkap  oleh   indra 
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pengelihatan (Sasraningrat, 1984). Menurut Achmad Sjamsuri Kepala Sekolah 

SMA PGRI 3 Jakarta dalam situs Kompas, kesulitan mengikuti mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam menjadi salah satu kendala pembelajaran siswa tunanetra di 

sekolah inklusif dikarenakan dalam mata pelajaran tersebut terdapat banyak bentuk, 

gambar, dan lambang yang sulit dipahami (Kompas, 22/03/2010). Menurut 

Sutaryono Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta, kurangnya 

media pembelajaran menjadi kendala dalam proses belajar. Media taktual yang 

digunakan penyandang tunanetra yaitu huruf Braille. Salah satu cara belajar anak 

tunanetra menggunakan tactile book. Menurut situs MTM (2013), gambar taktil 

dapat didefinisikan sebagai gambar sederhana yang dibuat dalam bentuk 

terangkat/relief, informasi yang ada ditransfer melalui sentuhan dengan huruf 

Braille. Melalui buku taktil, anak-anak ikut terlibat dalam proses pemaknaan, dalam 

artian anak-anak belajar memahami secara mandiri. Menurut Irmeli Holsten dalam 

situs Celia tentang How To Make Tactile Books, mengatakan bahwa seorang anak 

tunanetra yang telah terbiasa dengan gambar taktil sejak usia dini lebih siap untuk 

memeriksa gambar bantuan atau diagram dalam buku pelajaran.  

Pengenalan makhluk hidup yang ada disekitar perlu dilakukan, seperti yang 

terdapat pada materi pembelajaran sekolah. Diantara kompetensi dasar yang 

terdapat pada kurikulum 2013 SDLB Tunanetra, terdapat salah satu kompetensi 

dasar pada kelas 5 yaitu mendeskripsikan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan 

dengan ciri-ciri serta penggolongannya. Kompetensi dasar tersebut menekankan 

sebuah bentuk yang sulit dipahami oleh penyandang tunanetra, untuk itu 

penggambarannya melalui model atau objek nyata. Dalam penelitian ini, 

pembahasan tentang bagaimana bentuk, ciri serta penggolongan hewan dirasa perlu. 
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Menurut Sutaryono Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta, media 

pembelajaran dalam pembelajaran bentuk hewan dirasa kurang dan dirasa lebih 

perlu dari pada pembahasan tentang bentuk tumbuhan dikarenakan tumbuhan 

merupakan hal yang bisa dipelajari dengan menggunakan objek nyata, sedangkan 

hewan sangat berbahaya jika pembelajarannya menggunakan objek nyata  

Berdasarkan permasalah diatas, Tactile book dirasa tepat oleh peneliti untuk 

melengkapi media pembelajaran anak tunanetra. Dalam perancangan kali ini, 

peneliti akan membahas bentuk hewan serta klasifikasinya berdasarkan jenis 

makanannya menggunakan teknik vektor dengan gaya kartun yang akan 

diaplikasikan dalam tactile book. Pembahasan disesuaikan pada kompetensi dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 SDLB kurikulum 2013 yang terdapat bahan ajar 

salah satunya mendeskripsikan bentuk luar tubuh hewan, ciri serta 

penggolongannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka di 

temukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang tactile book klasifikasi 

hewan berdasarkan jenis makanannya menggunakan teknik vektor sebagai media 

pembelajaran anak tunanetra?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Buku taktil hanya membahas tentang bentuk luar hewan, klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya serta ciri yang ada pada 12 hewan dalam 3 seri 
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yang terdiri 4 herbivora, 4 karnivora dan 4 omnivora yang familiar dan yang 

ada disekitar dengan ukuran buku 20 x 20 cm.  

2. Media pendukung yang digunakan berupa bag tag, stiker, gantungan kunci, 

pembatas buku, totebag, poster, serta x-banner. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang tactile book klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya menggunakan teknik vektor sebagai media 

pembelajaran anak tunanetra. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Praktis 

Hasil perancangan ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana informasi 

sebagai media pembelajaran anak tunanetra. Dengan adanya perancangan buku ini, 

anak tunanetra dapat belajar tidak hanya menggunakan huruf  Braille saja tetapi 

dapat mengetahui visual dengan objek yang dapat diraba atau disentuh.  

1.5.2 Teoritis  

Hasil perancangan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu baru 

bagi peneliti. Dan juga menjadi sumber referensi khususnya mahasiswa desain 

komunikasi visual yang akan melakukan perancangan serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marliana Aprida Khairunnisa 

mahasiswa Universitas Negeri Padang pada 2018 yang berjudul perancangan tactile 

book pengenalan hewan peliharaan menggunakan huruf Braille. Penelitian yang 

dilakukan Marliana lebih menekankan pada pengenalan hewan peliharaan 

menggunakan ilustrasi dengan hasil karya yang berjudul Andy dan peliharaanya. 

Sedangkan, pembahasan yang dipilih peneliti mengarah pada klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya menggunakan huruf Braille. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang diatas adalah pada pembahasan buku. Penelitian di atas 

membahas tentang pengenalan hewan peliharaan, sedangkan yang menjadi 

pembahasan penelitian ini adalah klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nuriana Sekarlintang mahasiswa Institut 

Teknologi Bandung pada tahun 2019. Dengan judul perancangan tactile picture 

book untuk edukasi anak tunanetra kelas 1-3 sekolah dasar di Indonesia. Penelitian 

yang dilakukan Nuriana lebih menekankan pada edukasi anak tunanetra kelas 1-3 

sekolah dasar terhadap teks Braille dengan judul karya Pagi. Perbedaan penelitian 

di atas membahas tentang edukasi teks Braille dengan pembahasan karya kegiatan 

di pagi hari, sedangkan yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah klasifikasi 

hewan berdasarkan jenis makanannya. 
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2.2 Gambar Taktil 

Menurut KBBI, taktil memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan sentuhan 

atau rabaan. Sedangkan menurut situs MTM, istilah taktil digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana informasi yang ditransfer melalui sentuhan. Taktil 

memiliki berbagai fungsi seperti penunjuk arah, peta, penanda jalan dan lainnya. 

2.2.1 Kriteria Gambar Taktil 

Gambar taktil diperkenalkan kepada penyandang tunanetra sejak usia dini. 

Penerapan gambar taktil dipergunakan untuk membantu penyandang tunanetra. 

Ada beberapa kriteria penggunaan gambar taktil menurut Guidelines and Standards 

for Tactile Graphic (Braille Authority of North America, 2010) : 

1. Penggunaan gambar taktil disertai oleh model 3D/relief harus diperkenalkan 

sejak awal pembelajaran braille. 

2. Gambar taktil digunakan apabila penjelasan atau teks dianggap tidak 

mencukupi. 

3. Gambar taktil digunakan apabila telah dilakukan proses pertimbangan 

mengenai kecukupan penggunaan teks. 

4. Penyajian grafik lebih baik menggunakan taktil dibandingkan dengan 

menyajikan data dalam bentuk daftar kata-kata. 

Selain kriteria penggunaan gambar taktil diatas, ada beberapa prinsip 

penerapan desain untuk gambar. Hal ini perlu diketahui karena gambar taktil 

dipahami dengan cara menggunakan sentuhan. Menurut Brath dalam jurnal The 

Good Tactile Graphic (1999), berikut merupakan panduan desain gambar taktil:  
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1. Hindari detail yang ramai dan kacau, gambar yang ramai dan kacau di 

sederhanakan. 

2. Pisahkan gambar yang rumit dalam bentuk lapisan atau gambar tampilan 

detail. 

3. Gunakan tekstur hanya untuk menambahkan informasi. 

4. Untuk mencegah kebingungan dalam memberikan informasi yang penting, 

gunakan tekstur atau simbol untuk area yang berbeda. 

 

2.3    Tactile Book 

Buku taktil adalah alat yang menggabungakan huruf Braille dan gambar yang 

dapat di sentuh atau diraba (Holstein, Irmeli, 2011: 3). Menurut situs MTM (2013), 

gambar taktil dapat didefinisikan sebagai gambar yang dibuat dalam bentuk 

terangkat/relief baca.  

 

Gambar 2.1 Tactile Picture Book Karya Nuriana Sekarlintang 

(Sumber: Situs Behance.net) 

 

Gambar taktil dibuat menggunakan bahan yang berbeda-beda tekstur dan 

warna yang sangat kontras. Teks dalam buku bergambar taktil terdiri dari huruf 

cetak besar dan huruf Braille. Dalam jurnal yang berjudul Tactile picture books 

reading with your fingers dalam situs MTM menjelaskan bahwa, pemanfaatan dari 

buku bergambar taktil menurut orang tua dari anak-anak penyandang cacat mata 

dapat membantu anak mereka untuk lebih memahami sesuatu.  

https://www.behance.net/gallery/83300457/pagi
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2.4    Huruf Braille 

Huruf Braille diperkenalkan pada tahun 1821 oleh Louis Braille, seorang 

tunanetra yang berasal dari Perancis (Widjaya, 2012: 68). Dengan adanya 

penemuan ini, peran huruf braille sangat penting sebagai media bantu khususnya 

bagi anak-anak tunanetra untuk belajar membaca dan menulis.  

 

Gambar 2.2 Struktur Dasar Braille 

(Sumber: Situs Wikipedia.org) 

 

2.4.1 Sistematika Penggunaan Huruf Braille 

Huruf-huruf Braille menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino 

yang terdiri dari enam titik timbul. Keenam titik tersebut dapat disusun sedemikian 

rupa hingga menciptakan 64 macam kombinasi yang melambangkan abjad, tanda 

baca, angka, tanda musik, simbol matematika dan lainnya. Ukuran huruf Braille 

yang yang digunakan adalah dengan tinggi 0.5 mm, serta spasi antar titik dalam sel 

sebesar 2.5 mm (Widjaya, 2012: 69). 

 

Gambar 2.3 Braille Alphabet 

(Sumber: Situs Pinterest.com) 
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2.5 Hewan 

Hewan adalah organisme eukariotik (memiliki membran inti sel), multiseluler 

(bersel banyak), tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil sehingga hidup 

sebagai organisme jenis heterotrof, dan dapat menggerakkan tubuh untuk mencari 

makan atau mempertahankan dari dari musuh.  

 

2.6 Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

 

2.6.1 Hewan Herbivora 

Hewan herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Mereka 

bertahan hidup dengan mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan 

mereka.  

1. Sapi 

 
Gambar 2.4 Hewan Sapi 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Sapi merupakan hewan pemakan tumbuhanya. Sapi dimanfaatkan karena 

dagingnya yang mengandung banyak gizi dan merupakan sumber protein hewani 

seperti susu sapi yang digunakan untuk memperbaiki nilai gizi pada manusia. 

2. Gajah 

 
Gambar 2.5 Hewan Gajah 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 
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Gajah merupakan hewan mamalia yang mempunyai tubuh yang cukup besar, 

mempunyai telinga yang lebar, serta hidung yang berupa belalai. Gajah merupakan 

hewan herbivora yang dapat di jumpai diberbagai habitat. 

3. Rusa 

 

Gambar 2.6 Hewan Rusa 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Rusa merupakan hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga cervidae. 

Ciri yang paling menonjol pada rusa yaitu tanduk yang seperti ranting pohon. 

Tanduk rusa hanya akan berkembang saat musim panas, terutama rusa jantan.  

 4.     Jerapah 

 

Gambar 2.7 Hewan Jerapah 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Jerapah merupakan hewan yang mempunyai leher panjang. Leher yang 

panjang berfungsi untuk mencari makanan yang berupa dedauan yang terletak di 

pohon yang tinggi. Jerapah memiliki corak dan empat kaki sehingga dirinya dapat 

berlari kencang. Jerapah merupakan hewan tertinggi yang hidup di darat. 
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2.6.2 Hewan Karnivora 

Kata karnivora berasal dari sebuah bahasa latin yaitu caro yang berarti 

daging, dan vorare yang berarti makanan. Jadi bisa di artikan bahwa hewan 

karnivora adalah hewan yang memakan daging. 

1.      Harimau 

 

Gambar 2.8 Hewan Harimau 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Harimau adalah spesies kucing terbesar dari jenisnya dan bahkan bisa 

melebihi ukuran singa. Harimau biasanya memburu mangsanya seperti rusa, kijang, 

domba, zebra, babi dan hewan mamalia herbivora lainnya.  

2.      Buaya 

 
Gambar 2.9 Hewan Buaya 

(Sumber: Situs Pixabay.com)  

 

Buaya merupakan binatang reptil bertubuh besar. Buaya umumnya berada di 

habitat perairan tawar seperti sungai, rawa dan danau dan lainnya, namun buaya 

juga ada yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya 

seperti ikan, reptil dan mamalia.  
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4.  Ular 

 
Gambar 2.10 Hewan Ular 

(Sumber: Situs Pixabay.com)  

Ular merupakan hewan pemakan daging yang termasuk dalam jenis karnivora 

atau pemakan daging. Ular termasuk dalam kelompok reptil yang tidak berkaki dan 

bertubuh panjang. Ular tersebar luas diberbagai belahan dunia.  

5.  Hiu 

 

Gambar 2.11 Hewan Hiu 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Ikan hiu merupakan ikan yang memiliki bentuk tubuh yang ramping. Ikan hiu 

termasuk hewan karnivora yang hidup di dalam air. Ikan hiu biasanya memiliki 

sederetan gigi, sebagian besar jenis ikan hiu menjadi ikan pemangsa yang ganas. 

2.6.3 Hewan Omnivora 

Omnivora merupakan kombinasi antara dua jenis hewan yang digabungkan 

antara hewan herbivora dan karnivora. Hewan omnivora dapat berasal dari hewan 

darat dan hewan air.  
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1.  Tikus 

 

Gambar 2.12 Hewan Tikus 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Tikus merupakan salah satu hewan kecil yang rakus, dikarenakan tikus bisa 

memakan makanan yang bermacam seperti tumbuhan berupa padi, kelapa, sayur, 

ketela dan masih banyak yang lainnya. Dan dapat tinggal di tempat yang buruk.  

2.  Monyet 

 

 

Gambar 2.13 Hewan Monyet 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Monyet adalah hewan berekor panjang dan termasuk hewan omnivora. 

Makanannya berupa buah, serangga membuat sistem pencernaannya tergolong 

sangat kompleks. Sama halnya dengan manusia, monyet juga diklasifikasikan 

dalam kelas mamalia.  

3.  Babi 

 

Gambar 2.14 Hewan Babi 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 
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Babi adalah hewan yang bermoncong panjang dan berhidung lemper. Babi 

merupakan omnivora yang berarti babi mengonsumsi daging maupun tumbuh-

tumbuhan. Selain itu, babi termasuk salah satu hewan mamalia yang paling cerdas. 

5. Luwak 

 

Gambar 2.15 Hewan Luwak 

(Sumber: Situs Pixabay.com) 

Luwak atau musang adalah hewan mamalia yang termasuk kedalam hewan 

nokturnal. Luwak termasuk hewan omnivora yang bisa disebut pemakan segala. 

Pada umumnya luwak memakan daging hewan lain, tetapi terkadang musang 

memakan buah-buahan yang terdapat di atas pohon. 

2.7    Ilustrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi merupakan sebuah gambar 

untuk membantu memperjelas isi buku, karangan dan sebagainya. Kebutuhan 

penjelasan yang bersifat visual harus dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga 

dapat memperjelas pembaca atau pengamat sebuah pengetahuan atau sebuah cerita 

dan dapat melahirkan suatu tanggapan atau reaksi atas karya yang diciptakan. 

2.7.1 Vektor 

Vektor adalah susunan garis, kurva dan bidang yang membentuk suatu objek. 

Gambar vektor termasuk dalam kategori resolution independent atau bisa disebut 

gambar yang dapat diperbesar tanpa mengurangi ketajaman gambar, bisa diartikan 

objek vektor sangat solid sehingga sekecil apa pun gambar yang diperbesar tidak 
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akan pecah atau kehilangan ketajamanya. Gambar vektor sangat cocok untuk 

dijadikan sebuah logo atau ilustrasi (Suyantoro, 2007: 81). Ilustrasi berbasis vektor 

menggunakan program aplikasi seperti CorelDraw, Adobe Illustrator dan lain-lain. 

 

2.8    Tunanetra 

Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna 

yang artinya rusak atau cacat dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat 

penglihatan, jadi kata tunanetra dapat diartikan rusak penglihatan.  

Secara medis seseorang dikatakan tunanetra apabila memiliki ketajaman 

pengelihatan 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter 

atau kurang, walaupun dengan menggunakan kacamata. Daerah penglihatannya 

sempit sehingga jarak 2 sudut pandangnya tidak lebih dari 20 derajat (Atmaja, 2018: 

6). Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas 

sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki.  

2.8.1   Klasifikasi Ketunanetraan  

Penyandang tunanetra diklasifikasikan menurut beberapa sudut pandang. 

Salah satunya, Pradopo (1977) mengklasifikasikan ketunanetraan menjadi 2, yaitu:  

1.   Terjadinya kecacatan, yakni sejak seseorang menderita tunanetra dapat 

digolongkan sebagai berikut:  

a. Penderita tunanetra sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali 

tidak memiliki  pengalaman melihat.  

b. Penderita tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka 

yang sudah memiliki kesan serta penglihatan visual, tetapi belum 

kuat dan mudah terlupakan.  
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c. Penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja, kesan-

kesan pengalaman visual meninggalkan pegaruh yang mendalam 

terhadap proses perkembangan pribadi.  

d. Penderita tunanetra pada usia dewasa, merupakan mereka yang 

dengan segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan 

penyesuaian diri.  

e. Penderita tunanetra pada usia lanjut, yaitu mereka yang sebagian 

besar sudah sulit mengalami latihan-latihan diri.  

2.      Berdasarkan kemampuan daya lihat, yaitu:  

a. Penderita tunanetra ringan (low vision/defective vision), yaitu 

mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya 

penglihatan, tetapi masih dapat mengikuti program pendidikan dan 

kegiatan menggunakan fungsi pengelihatan. Ciri low vision yaitu 

menulis dan membaca dengan sangat dekat, hanya membaca huruf 

dengan ukuran yang besar, memicingkan mata atau mengerutkan 

kening saat mencoba melihat sesuatu.  

b. Penderita tunanetra setengah berat (partially sighted), yaitu mereka 

yang mengalami sebagian daya penglihatan, hanya menggunakan 

kaca pembesar atau tulisan yang bercetak tebal.  

c. Penderita tunanetra berat (totally blind), yaitu mereka yang sama 

sekali tidak dapat melihat atau yang sering disebut buta. 
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2.9  Jenis Kertas 

 Kertas merupakan hal terpenting dalam dunia percetakan dan buku. Kertas 

memiliki banyak jenis dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut 

adalah beberapa jenis-jenis kertas:  

1. Fancy Paper  

Kertas Fancy paper banyak digunakan untuk membuat kartu undangan 

pernikahan. Beberapa kertas yang termasuk dalam jenis kertas fancy yaitu 

kertas 44 millennium, jasmine, java emboss, hawaii dan lain sebagainya. 

Gramatur kertas ini mulai dari 80 gr, 100 gr, 220 gr, dan 300 gr.  

2. Board paper  

Kertas tebal dan sangat kaku yang umumnya tersedia warna cokelat dan 

kuning. Board Paper sendiri termasuk kertas karton hanya saja ketebalannya 

bervariasi dari ketebalan 0,4 mm hingga yang paling tebal 4,3 mm. Jenis 

kertas ini biasa digunakan sebagai bahan cover buku.  

 

2.10  Alat 

Ada beberapa alat yang perlu diketahui yaitu yang terdiri dari: 

1.  Gunting 

Gunting merupakan alat potong yang digunakan dengan bahan yang bersifat 

tipis. 

2. Alat perekat  

Salah satu alat perekat yaitu lem, pengertian dari lem adalah perekat atau 

bahan lengket yang dapat merekatkan 2 benda atau lebih.  
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2.11  Material 

Material merupakan barang mentah yang belum diproses, tetapi terkadang 

bahan tersebut telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. 

Beberapa contoh antara lain kertas, sutra dan lain-lain. Material digolongkan dalam 

dua jenis yaitu material dari alam dan material buatan, sebagai berikut: 

1.  Material alam 

Material yang tergolong dalam material alam yaitu material yang langsung 

diperoleh dari alam seperti tumbuhan dan hewan. Bahan dari tumbuhan yaitu 

batang misalnya serat flax (linen). Buah misalnya serat serabut kelapa. Daun 

misalnya serat abaca (manilla) heneken. Biji misalnya serat kapas dan kapuk. 

Bahan dari rambut/bulu kulit binatang yaitu rambut/bulu misalnya unta 

alpaca, kelinci. Bulu domba yaitu wol, kepompong ulat sutra, yaitu sutra. 

2.      Material buatan 

a.      Material setengah buatan 

         Sesuatu yang asli dari selulosa serat alami, seperti bubur pulp kayu, 

sisa katun yang dicampur larutan kimia yang menghasilkan rayon, 

asetat, dan viskon. 

b.      Serat  sintetis 

         Segala sesuatu yang keseluruhannya dibuat dari bahan kimia 

seperti asam tereplatik, etilon glikon yang menghasilkan serat 

poliester seperti terilin, dakron. Gabungan gas alam dan udara 

menghasilkan serat akrili seperti dralon, orlon, courtelle. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami 

fenomena sosial atau masalah-masalah yang ada pada manusia atau sosial 

menggunakan riset yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari sumber informasi 

lalu nantinya akan menjadi sebuah konsep ide dalam penciptaan karya (Bagong 

2005: 136). Dalam memahami karakteristik penelitian kualitatif dapat 

memudahkan peneliti dalam pemilih topik penelitian, penyusun proposal, 

pengumpulan data, analisis, dan juga pengembangannya. Dari perolehan data 

tersebut bertujuan memperoleh data valid untuk merancang tactile book klasifikasi 

hewan berasarkan jenis makannaya menggunakan teknik vektor sebagai media 

pembelajaran anak tunanetra. Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. 

 

3.2    Unit Analisis 

Untuk melakukan sebuah penelitian, peneliti menentukan unit analisis guna 

mengetahui apa saja masalah dari penelitian tersebut. Analisis  tersebut  memiliki  

tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  dalam melakukan penelitian 

terhadap perancangan tactile book klasifikasi hewan berasarkan jenis makannaya 

menggunakan huruf Braille sebagai media pembelajaran anak tunanetra. 
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3.2.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiono 

(2018), Objek penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang. Objek penelitian 

perancangan kali ini merupakan peserta didik anak tunanetra kelas 5 SDLB di 

Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta, Tegalsari, Surabaya. Metode ini dapat 

diartikan sebagai tahapan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik lagi mengenai 

permasalahan yang ada. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian berada di Yayasan pendidikan anak-anak buta, Tegalsari, 

Surabaya. Tempat penelitian tersebut merupakan sumber  utama untuk memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya. 

3.2.3 Model Kajian 

Penelitian ini menggunakan model kajian sosial, dikarenakan kajian sosial 

tidak lepas dari masalah sosial-budaya. Dalam desain metode kajian sosial semakin 

penting dikarenakan semakin komplek permasalahan desain dan kehidupan 

manusia. Kajian sosial dalam bidang desain merupakan penelitian mengenai 

perilaku seseoarang, kelompok atau masyarakat yang dipengaruhi oleh karya desain 

tertentu.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan sebuah data harus memiliki sebuah acuan dalam 

memperolehnya untuk dijadikan referensi sebagai berikut: 
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3.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu percakapan langsung agar mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan cara tanya jawab yang direncanakan. Wawancara dapat 

mengembangkan hubungan pewawancara dan narasumber, juga dapat secara 

langsung mengobservasi tempat, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan kelengkapan informasi peneliti. Dalam penelitaian ini bermaksud mencari 

informasi dari beberapa narasumber yang diperoleh dari Sutaryono selaku kepala 

sekolah, Zainul selaku wali kelas dan Rofi’ah selaku wali murid serta dukungan 

data-data dari Teguh selaku informan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

3.3.2 Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa 

mediator untuk melihat suatu objek berkegiatan dari dekat. Kegiatan observasi 

meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik kejadian, 

perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Melalui observasi penganalisis 

dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya ada, 

melihat langsung, memahami, menafsirkan apa yang sedang terjadi. Dalam 

penelitaian ini bermaksud mencari informasi meliputi pengamatan dan pencatatan 

terhadap gaya belajar dan pembelajaran anak tunanetra yang ada di Yayasan 

Pendidikan Anak-Anak Buta Surabaya dan melakukan pengamatan serta 

pencatatan terhadap bentuk, karakteristik hewan, ciri khas yang dilakukan di Kebun 

Binatang Surabaya. 
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3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data secara visual berupa arsip, 

foto kegiatan maupun gambar, data tersebut dapat digunakan sebagai referensi 

dalam pembuatan buku bergambar taktil. Dokumentasi atau arsip foto akan 

diperoleh dari berbagai sumber terkait. 

3.3.4 Studi Literatur 

Dalam melakukan penelitian harus dilakukan teknik penyusunan yang 

sistematis untuk memudahkan langkah-langkah yang akan diambil seperti langkah 

awal yaitu dengan melakukan studi literatur pada buku-buku, jurnal yang 

membahas tentang penelitian terkait. Data yang diperoleh dari studi literatur akan 

digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data mengacu terhadap penyederhanaan data-data yang bertujuan 

agar data yang telah didapatkan akan teranalisis dengan cara menggolongkan, 

mengorganisasi data, membuang yang tidak perlu, dengan cara-cara tersebut data-

data akan teranalisis. 

3.4.2 Penyajian Data  

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Pada penyajian 

data penulis berusaha menyusun data-data valid.  Dengan didukung pengumpulan 

data dari hasil observasi, hasil wawancara dan studi literatur. Penyajian data 
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dilakukan untuk memperkuat hasil reduksi sehingga menghasilkan sebuah 

penarikan kesimpulan yang valid.  

3.4.3 Penarikan Kesimpulan  

Setelah mereduksi data, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan 

temuan. Dengan adanya penarikan kesimpulan diharapkan kesimpulan yang 

diambil tidak bertolak belakang dengan keadaan yang ada di lapangan. Setelah 

melalui proses-proses tersebut, akan dilanjutkan pengembangan menjadi konsep 

perancangan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1    Hasil Pengumpulan Data 

Pada pembahasan bab ini akan berfokus pada hasil pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam perancangan tactile book klasifikasi hewan berdasarkan 

jenis makanannya menggunakan teknik vektor sebagai media pembelajaran anak 

tunanetra. 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan mulai 30 September 2019 di Yayasan Pendidikan Anak-

Anak Buta yang berada di Jalan Tegal Sari Nomor 28 Surabaya. Pengamatan yang 

dilakukan peneliti pada sekolah tersebut memfokuskan tujuan agar mendapatkan 

informasi tentang kesulitan anak tunanetra, mengetahui cara belajar, materi 

pembelajaran dan gaya hidup anak tunanetra. 

 
Gambar 4.1 Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gaya belajar dan gaya hidup anak tunanetra sama seperti anak yang bukan 

penyandang   tunanetra,   walaupun   sedikit   kesulitan anak tunanetra dapat 

beradaptasi dengan baik tetapi dikarenakan kekurangannya dalam pengelihatan 

menyebabkan  kesulitan   dalam   perolehan   hal-hal   yang   seharusnya   diketahui. 
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Kurangnya media pembelajaran menjadi salah satu faktor kesulitan anak dalam 

memahami sebuah pembelajaran. 

SLB-A YPAB Tegalsari Surabaya merupakan sekolah tunanetra pertama 

yang didirikan di Surabaya sejak 1957 oleh Menteri kesehatan yaitu Dr. Sutopo. 

Peran Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta yang pertama yaitu sebagai lembaga 

pendidikan khusus untuk penyandang tunanetra, yang kedua sebagai lembaga yang 

mengembangkan kemandirian anak-anak penyandang tunanetra dan yang ketiga 

memiliki peran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri di tengah 

kehidupan masyarakat. Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta Surabaya memiliki 

48 murid yang terbagi 4 murid TK dan 44 murid SD. Media pembelajaran paling 

utama yang digunakan yaitu buku pelajaran yang bertuliskan huruf Braille, tetapi 

minimnya buku menjadi hambatan dalam pembelajaran. Maka dari itu, kebanyakan 

cara belajarnya hanya mendengar apa yang disampaikan oleh pengajar/guru. Jika 

pembelajarannya berupa bentuk gambar, guru berusaha mendeskripsikan bentuk 

gambar yang akan diajarkan, tetapi anak tunanetra tidak mengetahui bagaimana 

bayangan atau gambaran bentuk tanpa adanya gambaran yang bersifat taktual. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan 

salah satunya menggunakan teknik wawancara. Berikut beberapa nama yang 

menjadi narasumber yaitu  Sutaryono selaku kepala sekolah, Zainul Muttaqin 

selaku guru dan wali kelas, dan Rofi’ah sebagai wali murid. 
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Gambar 4.2 Kegiatan Wawancara Yang Dilakukan Dengan Pak Sutaryono 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutaryono selaku kepala sekolah SLB-

A Yayasan Pendidikan Anak-Anak Tunanetra Surabaya. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 30 Oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB. Diperoleh data yang 

menjelaskan bahwa anak tunanetra mengalami kesulitan dalam pemahaman 

pelajaran dalam bentuk gambar, dikarenakan tunanetra memiliki kekurangan  

visual. Media utama yang digunakan dalam pembelajaran yaitu media taktual, 

dengan media taktual anak-anak tunanetra memperoleh informasi, bentuk dan 

gambaran yang ada dengan cara membaca huruf Braille. Penggunaan Braille sangat 

penting dan tidak dapat digantikan posisinya, dengan Braille anak tunanetra belajar 

mandiri tanpa bantuan orang lain dalam memahami informasi dan pengetahuan 

yang ada, salah satu contohnya yaitu tactile paving.  

 
Gambar 4.3 Kegiatan Wawancara Yang Dilakukan Dengan Pak Zain 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin selaku guru dan wali 

kelas SLB-A Yayasan Pendidikan Anak-Anak Tunanetra Surabaya. Menurut Zain, 

kesulitan anak tunanetra hanya mengacu pada kekurangannya dalam visual. 

Kemampuan, sosialisasi, konsentrasi merupakan hal yang relatif dikarenakan anak 
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memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kesulitan dalam memahami bentuk 

visual dapat menghambat dalam proses belajar mengajar. Huruf Braille merupakan 

bentuk taktil yang mempermudah dalam penyampaian informasi kepada 

penyandang tunanetra. Oleh karena itu, peran huruf Braille sangat penting dalam 

pembelajaran dan harus diberikan sejak usia dini. Pembahasan dalam perancangan 

kali ini membahas pemahaman bentuk luar hewan dan pemilihan beberapa hewan 

dalam perancangan kali ini juga dibantu oleh Zain selaku guru dan wali kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rofi’ah selaku wali murid dari Syirin 

Salsabila yang bersekolah di SLB-A Yayasan Pendidikan Anak-Anak Tunanetra 

Surabaya. Menurut Rofi’ah selaku wali murud, media visual memiliki peranan 

penting dalam proses belajar mengajar tetapi lain halnya dengan anak tunanetra, 

pengajaran dalam bentuk visual akan dirasa sia-sia jika diberikan, tapi berbeda jika 

visual yang diberikan menggunakan bentuk visual taktual dan disertai penjelasan 

menggunakan huruf Braille. 

4.1.3 Dokumentasi  

 
Gambar 4.4 Kegiatan Pembelajaran Di Kebun Binatang Surabaya 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Dalam gambar 4.4 Kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas yang 

bertempatan di Kebun Binatang Surabaya, kegiatan tersebut bermaksud melatih 

agar anak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Gambar tersebut menampilkan anak-

anak tunanetra memberi makan rusa yang berada di dalam kandang. Walaupun anak 
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tunanetra tidak bisa melihat, dengan pembelajaran diluar ruangan dapat melatih 

anak untuk pengenalan perpindahan dan melatih sensitivitas dalam keseharian. 

 
Gambar 4.5 Kegiatan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Di Dalam Kelas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Berikut merupakan gambar kegiatan dengan mata pelajaran orientasi 

mobilitas. Konsep dasar orientasi dan mobilitas yaitu bergerak dan berpindah 

tempat secara efektif. Dalam pembelajaran orientasi dan mobilitas, anak tunanetra 

dibiarkan bermain, bergerak dalam ruangan atau luar rungan bermasksud agar 

mengetahui posisinya dan belajar mencari informasi dimana posisinya, tujuannya 

dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.  

 
Gambar 4.6 Kegiatan Belajar Mengajar Di Dalam Kelas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.6 merupakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam 

kelas proses belajar mengajar terdapat 2 sampai 6 anak dalam kelas serta terdapat 

1 guru dimasing-masing kelas. Proses belajar mengajar menggunakan berbagai 

pendekatan seperti ceramah, media dan alat peraga sesuai dengan pembelajaran. 
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Gambar 4.7 Contoh Tulisan Braille A-H 
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.7 merupakan dokumentasi salah satu tulisan Braille yang 

diterapkan pada kertas. Dengan huruf Braille anak mencatat dan membaca tulisan 

menggunakan huruf tersebut. Jika menulis huruf Braille dibutuhkan riglet dan 

stylus sebagai alat tulis anak tunanetra. Gambar 4.8 merupakan alat tulis yang 

digunakan untuk mencatat yaitu riglet dan stylus. 

 
Gambar 4.8 Alat Tulis Riglet Dan Stylus 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

Sehubungan dari kegiatan observasi yang dilakukan di Kebun Binatang 

Surabaya. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk, karakteristik, 

ciri serta beberapa informasi yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Mengenai 

beberapa binatang dari hasil wawancara dengan Zainul sebagai guru di Yayasan 

Pendidikan Anak-Anak Tunanetra terseleksi beberapa binatang diantaranya yaitu 

harimau, buaya, ular, hiu, sapi, kambing, jerapah, gajah, luwak, monyet, babi, tikus. 

 
Gambar 4.9 Peta Lokasi Hewan Kebun binatang Surabaya 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.10 Jerapah Di Kebun Binatang Surabaya 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Gambar 4.11 Informasi Jerapah Di Kebun Binatang Surabaya 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019) 
 

4.1.4 Studi Literatur 

Dikarenakan tactile book merupakan pembahasan yang masih asing, maka 

kebanyakan sumber informasi dari berbagai jurnal luar negeri serta dukungan dari 

beberapa buku tentang anak berkebutuhan khusus dan buku tematik sekolah dasar. 

Berikut merupakan beberapa gambar bahan bacaan antara lain seperti how to make 

tactile book tahun 2011, buku pembelajaran kelas 5 SD tematik ekosistem yang 

terdapat bahasan penggolongan hewan menurut jenis makanannya dan berbagai 

buku bacaan atau jurnal yang lainnya. 

 
Gambar 4.12 How To Make Tactile Books 

(Sumber: Situs Celia.if) 
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Gambar 4.13 Buku Pembelajaran Kelas 5 SD 

(Sumber: Situs google.com) 

 
 

4.2      Analisis Data 

4.2.1  Reduksi Data 

1.       Observasi 

Dari observasi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Anak-Anak Tunanetra 

ditemukan gambaran bagaimana proses belajar mengajar. Kesulitan pemahaman 

bentuk menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Dalam pemahaman bentuk 

anak tunaneta akan mudah memahami jika pengenalannya menggunakan sebuah 

model atau alat peraga yang bersifat dapat disentuh, akan tetapi kurangnya media 

menjadi kendala dalam pemahaman suatu pembelajaran. Data lain yang diperoleh 

dari observasi yaitu perilaku anak tunanetra yang memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi. Dikarena keterbatasannya dalam melihat, maka anak tunanetra memiliki 

antusias yang tinggi dalam mengetahui suatu hal. 

2.  Wawancara 

Hasil yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber tentang 

cara belajar, pemahaman anak tunanetra terhadap mata pelajaran serta kesulitannya. 

Diperoleh data yang menjelaskan bahwa anak tunanetra mengalami kesulitan dalam 

pengenalan dan pemahaman pelajaran suatu bentuk. Kesulitan dalam memahami 
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bentuk visual dirasa menghambat dalam proses belajar mengajar. Media visual 

memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar tetapi lain halnya dengan 

anak tunanetra, pengajaran dalam bentuk visual akan dirasa sia-sia jika diberikan, 

tapi berbeda jika visual yang diberikan menggunakan bentuk taktil dan disertai 

penjelasan menggunakan huruf Braille. Dengan itu, baik jika ada media 

pembelajaran yang terdapat bentuk taktil serta huruf Braille sebagai penjelasan 

bentuk untuk mengajarkan anak belajar menelaah secara mandiri agar anak-anak 

ikut terlibat dalam proses pemaknaan yang ada di buku. 

3.  Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh 

anak tunanetra dalam proses belajar mengajar di luar dan di dalam kelas. Dalam 

dokumentasi ini juga menunjukkan adanya alat tulis riglet dan stylus yang 

digunakan anak tunanetra mencatat pelajaran serta contoh huruf Braille yang ditulis 

menggunkan riglet dan stylus. Sehubungan dengan kegiatan observasi yang 

dilakukan di Kebun Binatang Surabaya. Ada beberapa dokumentasi yang diambil 

untuk mengetahui bagaimana bentuk, serta informasi tentang karakteristik, ciri 

yang ada di Kebun Binatang Surabaya. 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah dijabarkan seperti dokumentasi, 

wawancara, observasi, maka data yang didapat disimpulkan: 

1. Anak tunanetra mengalami kesulitan dalam memahami bentuk gambar, 

dikarenakan kekurangan penyandang tunanetra dalam bentuk visual. 
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Berbagai pendekatan pembelajaran harus dipergunakan agar anak tunanetra 

memahami pembelajaran yang diajarkan. 

2. Perlunya media edukasi untuk anak tunanetra tentang pembelajaran bentuk 

klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya yang merupakan bahan 

ajar pada kelas 5 SDLB.   

3. Media visual dalam bentuk taktil memiliki peranan penting terhadap proses 

membaca pemahaman bentuk untuk membangun imajinasi atau gambaran 

mengenai apa yang diajarkan.  

4. Pembelajaran secara mandiri harus diajarkan salah satunya dengan 

membaca atau memahami buku berhuruf Braille atau buku taktil. Walaupun 

anak tunanetra memerlukan orang lain tetapi dengan memahami atau 

menelaah secara mandiri, memiliki arti bahwa anak tunanetra melatih agar 

tidak bergantung dengan orang lain. 

4.2.3 Penarikan Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada tahap reduksi dan 

penyajian data yang sudah diperoleh, maka disimpulkan bahwa anak tunanetra 

memiliki kesulitan dalam memahami bentuk yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian. Dalam memahami bentuk anak tunanetra dapat memahami dan 

membangun gambaran atau bayangan bagaimana bentuk yang diajarkan dalam 

proses belajar mengajar. Maka dari itu pemahaman pembelajaran bentuk hewan 

yang ada di kelas 5 SDLB perlu dilengkapi dengan buku taktil agar memudahkan 

anak tunanetra memahami bagaimana bentuk dan gambaran hewan yang diajarkan. 

Dengan buku taktil yang menggabungkan gambar dan teks menjadikan media 

pembelajaran yang lengkap dalam satu kesatuan buku. 
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4.3    Konsep atau Keyword  

4.3.1 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP)  

1.      Segmentasi 

Pada Perancangan tactile book klasifikasi hewan berdasarkan jenis 

makanannya menggunakan teknik vektor sebagai media pembelajaran anak 

tunanetra, konsumen yang akan dituju adalah sebagai berikut. 

a.      Segmentasi Geografis  

Negara    : Indonesia  

Teritorial    : Jawa Timur  

Distrik    : Surabaya  

Kepadatan Populasi  : Kota Besar  

b. Segmentasi Demografis  

Usia   : 11 tahun (Khususnya kelas 5 SDLB Tunanetra) 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan  

Status Keluarga  : Belum Menikah 

Profesi   : Pelajar  

Pendidikan  : Sekolah Dasar  

Segmentasi Demografis  

Usia   : 25-50 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan  

Status Keluarga  : Menikah 

Pendidikan  : Sekolah Mengeah Atas, S1, S2, S3 

Pendapatan  : Rp 3.000.000,- hingga Rp 7.000.000,-  

Kelas Sosial  : Menengah Keatas  
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2.      Psikografis  

Secara psikografis, target primer adalah anak berkebutuhan khusus tunanetra 

yang memiliki kebiasaan untuk membeli buku bacaan (komsumtif terhadap buku) 

khususnya kelas 5 SDLB tunanetea. Terutama anak yang tertarik dengan hal-hal 

yang baru serta mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Anak tunanetra adalah 

target audiance dari buku ini, namun mereka tidak memiliki kewenangan dalam 

membeli suatu yang mereka inginkan, sehingga mereka membutuhkan pendamping 

seperti orang tua dan guru. 

3.      Targeting  

Berdasarkan Analisa segmentasi pasar yang telah dilakukan, maka target dari 

tactile book ini dibagi menjadi dua, yaitu target market dan target audience:  

1. Target Audience : Anak-anak tunanetra berusia 11 tahun khususnya kelas 

5 sekolah dasar laki-laki maupun perempuan yang memiliki karakter 

keingeintahuan yang tinggi dan tertarik dengan hal baru.  

2. Target Market : Orang tua umur 25-50 tahun. Orang tua yang memiliki 

karakter konsumtif pada buku bacaan edukatif anak untuk mendukung 

anak berkembang. 

3.      Positioning 

Perancangan tactile book ini memposisikan sebagai salah satu media 

pembelajaran dan pengenalan yang efektif karena bersinggungan dengan kesulitan 

peserta didik mengenai suatu bentuk, sehingga dibuatlah media edukatif agar anak 

lebih berminat dan mudah memahami bentuk luar hewan serta karakteristik dan ciri 

khusu. Teknik yang digunakan dalam perancangan tactile book ini yaitu teknik 
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vektor yang memiliki keunggulan dalam soliditas bentuk, warna, fleksibilitas 

ukuran dan kekhasan dengan sentuhan personal.  

4.3.2 Unique Selling Proposition (USP) 

Dalam perancangan tactile book, Unique Selling Proposition yang dimiliki 

buku tactile book untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra ini merupakan media 

pendamping yang digunakan dalam pembelajaran klasifikasi hewan berdasarkan 

jenis makanannya yang terdapat pada kurikulum 2013 kelas 5 SDLB yang akan 

dikemas dengan membuat buku taktil terdiri dari 12 hewan, perancangannya 

menggunakan teknik vektor yang akan diaplikasikan dalam bentuk relif atau yang 

dapat disentuh sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

4.3.3 Analisis SWOT 

Analisi SWOT merupakan metode perancangan strategis untuk  menemukan 

keunggulan suatu produk melalui analisis internal dan eksternal berdasarkan 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman 

(threat). Penyusunan kesimpulan ini memaparkan dalam matriks yang terdiri:  

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

kekuatan.  

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

mengatasi kelemahan.  

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

ancaman untuk menambah kekuatan.  

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

ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 



37 
 

 
 

 

Tabel 4.1 SWOT Perancangan Buku Tactile Book 

 
Strengths (Kekuatan) 

Weakness 

(Kelemahan) 

1. Objek hewan merupakan objek 

yang perlu dipahami dan 

dipelajari 

2. Klasifikasi hewan menurut 

jenis makanannya merupakan 

materi pembelajaran pada kelas 

5 SDLB Tunanetra yang ada di 

kurikulim k13 

3. Bentuk luar hewan harus 

dipahami dikarenakan bentuk 

merupakan pembeda antara satu 

hewan dengan yang lainnya 

1. Tingkat 

kemampuan anak 

berbeda-beda 

2. Persepsi anak 

terhadap bentuk 

sering keliru 

 Opportunities (Peluang) Strength- Opportunities 
Weakness-

Opportunities 

1. Kuranngnya media edukasi 

untuk anak tunanetra 

2. Belum adanya buku tentang 

pengenalan hewan menurut 

jenis makanannya 

menggunakan teknik vektor 

yang diaplikasikan 

menggunakan bentuk taktil 

3. Dapat membantu anak 

tunanetra memahami macam-

macam bentuk hewan  

4. Terdapat dukungan dari guru-

guru penyandang tunanetra 

1. Merancang tactile book 

klasifikasi hewan berdasarkan 

jenis makanannya 

menggunakan teknik vektor 

sebagai media pembelajaran 

anak tunanetra yang saat ini 

belum ada 

2. Menyajikan tactile book dengan 

layout dan teknik yang sesuai 

sehingga buku mudah dipahami 

oleh anak tunanetra 

3. Membantu mengurangi 

kesulitan anak tunanetra 

tentang bentuk hewan dengan 

penambahan teks alfabet dan 

Braille 

1. Merancang tactile 

book sesuai 

dengan 

kemampuan anak 

tunanetra 

2. Membuat strategi 

agar buku mudah 

dipahami anak 

tuananetra 

 

Threat (Ancaman) Strength- Threat Weakness-Threat 

1. Sangat jarang anak tunanetra 

menggunakan buku yang 

menekankan bentuk yang 

dapat disentuh  

2. Tidak semua orang memiliki 

kepedulian terhadap 

penyandang tunanetra 

3. Biaya cetak buku yang mahal 

1. Membuat konten buku tentang 

hewan yang menarik dan 

mempertimbangkan biaya 

1. Merancang tactile 

book yang 

menarik dan 

mudah dipahami 

oleh anak 

tunanetra 

Strategi Utama : Merancang tactile book dengan menggunakan teknik vektor mengenai 

karakteristik hewan berdasarkan jenis makannnya sesuai kurikulum kelas 5 SDLB Tunanetra 

sebagai media pembelajaran anak tunanetra yang menarik 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019) 
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4.3.4  Deskripsi Konsep  

Berdasarkan analisis keyword yang ditemukan maka kesimpulan dari konsep 

perancangan tactile book untuk anak tunanetra diambil dari kata “Innovation”. Kata 

tersebut didapatkan melalui proses pencarian key communation message yang 

diambil dari wawancara, observasi, studi literature, USP dan analisis SWOT yang 

dijadikan sebagai strategi utama. Deskripsi dari Innovation adalah inovasi, 

berinovasi, memperkenalkan sesuatu yang baru, berbeda, dicirikan inovasi menurut 

(https://www.thesaurus.com/), konsep “Innovation” menunjukkan bahwa 

perancangan tactile book untuk anak tunanetra merupakan sesuatu yang baru dan 

sangat jarang ditemukan  tactile book. Dengan itu, diharapkan perancangan tactile 

book untuk anak tunanetra dapat meningkatkan pengetahuan agar anak-anak bisa 

mempelajari dan memahami tentang macam-macam hewan berdasarkan jenis 

makanannya sebagai media belajar yang edukatif dan menarik.  

 

4.4    Konsep Perancangan Karya  

4.4.1 Konsep Perancangan  

Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan yang atas 

didasari konsep yang telah ditentukan. Rangkaian perancangan ini kemudian akan 

digunakan dalam implementasi karya sesuai konsep yang telah ditemukan.  

4.4.2 Tujuan Kreatif 

 Tujuan perancangan tactile book kali ini adalah untuk memberikan 

pengetahuan tentang bentuk, ciri serta klasifikasi hewan berdasarkan jenis 

makanannnya. Dengan adanya perancangan buku ini, anak tunanetra dapat belajar 

https://www.thesaurus.com/


40 
 

 
 

tidak hanya menggunakan huruf  Braille saja tetapi dapat mengetahui visual dengan 

objek yang dapat diraba atau disentuh.  

4.4.3 Strategi Kreatif  

Perancangan tactile book ini menggunakan ilustrasi gaya kartun dan 

menggunakan teknik vector dengan itu buku hasil dari karya perancangan ini 

memiliki kesan agar meningkatkan daya tarik lebih.  Ilustrasi yang ditampilkan 

sangat sederhana dan dapat membantu daya imajinasi akan bentuk hewan. Bahasa 

yang digunakan yaitu bahasa verbal yang komunikatif sehingga dapat dipahami 

target audiens.  

1.  Ukuran dan halaman buku  

Jenis buku   : Buku ilustrasi  

Dimensi buku   : 20 x 20 cm  

Jumlah halaman  : ± 45 halaman (dalam 3 seri) 

Gramatur isi buku  : 210 gr  

Finishing   : Jilid hard cover dengan laminasi doff  

 

2.  Jenis layout  

Gaya layout yang digunakan pada perancangan tactile book yaitu grid layout. 

Dengan grid layout yang digunakan dapat mempermudah penciptaan sebuah 

komposisi visual. Penggunaan grid layout digunkan agar layout tersusun rapi dan 

mempermudah untuk dibaca dan penggunaan grid layout lebih terkesan simple 

dikarenakan target tactile book adalah anak-anak tunanetra.  
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3.  Judul  

Judul yang digunakan dalam perancagan tactile book adalah “Mengenal 

Hewan dan Makanannya” kata yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep 

yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan kata tersebut tujuan dari perancangan 

buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan, informasi, mengedukasi 

bagaimana bentuk, ciri dan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannnya 

sesuai kurikulum kelas 5 SDLB yang digunakan dalam pembelajaran.  

4.  Sub Headline  

Sub headline yang dipilih untuk perancagan tactile book klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makannannya menggunakan teknik vektor sebagai media 

pembelajaran  anak tunanetra ini adalah “Herbivora, Karnivora, Omnivora”. Sub 

headline ini dipilih berdasarkan isi atau representasi dari isi buku yang terbagi 

dalam 3 seri masing-masing jenis makanannnya.  

5.  Teknik Visualisasi  

Penggambaran ilustrasi dalam buku ini menggunakan teknik vektor. Gaya 

kartun yang digunakan menggunakan gambar sederhana tanpa detail dan 

menggunakan simbol-simbol agar karakter gambar mudah dikenali dan dimengerti 

dengan cepat. Dengan gaya kartun pesan yang besar dapat disajikan secara singkat 

dan memiliki kesan yang tahan lama (Munadi, 2008: 88).  

6.  Bahasa  

Bahasa yang digunakan dalam perancangan tactile book dengan teknik vektor 

ini menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dipahami sehingga maksud materi 
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pembelajaran mengenai klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dapat 

diterima oleh target audiens.  

7.  Warna Kombinasi  

Warna yang digunakan dalam perancangan tactile book diambil dari buku 

karangan Bride M. Whelan yang berjudul Color Combination 2: A Guide to 

Creative Color Combination. Warna fresh dipilih dikarenakan keterkaitannya 

dengan konsep yang telah ditemukan yaitu inovasi yang memiliki makna 

keterbaruan dan identik dengan warna Fresh.  

 
Gambar 4.14 Warna 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

Skema warna yang digunakan merupakan susunan warna netral, warna yang 

digunakan dalam perancangan merupakan warna-warna yang telah dikurangi 

dengan penambahan warna komplementernya.  

8.  Tipografi  

Jenis huruf yang dipilih berdasarkan konsep keyword adalah jenis huruf Sans-

Serif. Jenis huruf tersebut digunakan sebagai Headline, Sub Headline dan Body 

Text. Untuk bagian headline atau judul menggunakan Font Bakso Sapi yang 

dirancang oleh Locomotype sedangkan untuk bagian Sub Headline maupun Comic 

Sans MS menggunakan yang dirancang oleh  Vincent Connare. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Connare&action=edit&redlink=1
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Gambar 4.15 Huruf 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Jenis huruf Sans-Serif dipilih sebab digunakan pilihan sempurna karena 

mudah untuk dibaca (Sihombing, Danton 2001 :53). Jenis Font tersebut memiliki 

kesan akrab untuk buku anak-anak.  

9.  Sinopsis  

Melalui buku ini, anak tunanetra dapat menambah wawasan bagaimana 

bentuk, ciri dan klasifikasi hewan menurut jenis makanannya dengan dilengkapi 

huruf Braille. Dalam buku ini, terdapat bermacam-macam hewan, baik yang hidup 

di darat maupun laut. Untuk memenuhi energinya, hewan tersebut memerlukan 

makanan. Menurut jenis makanannya, terdapat tiga klasifikasi. Apa itu herbivora, 

karnivora dan omnivora? Hewan apa saja contohnya? Semua pertanyaan itu akan 

terjawab dalam buku ini kedalam 3 seri.  

4.4.4 Strategi Media   

Media yang akan digunakan terbagi menjadi dua yaitu media utama dan 

media pendukung. Media utama yang digunakan adalah tactile book, sedangkan 

media pendukung merupakan media yang digunakan untuk mempromosiakan 

media utama dalam perancangan ini. Berikut merupakan media yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  
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1.  Buku Ilustrasi  

Buku ilustrasi yaitu tactile book yang dilengkapi dengan huruf Braille serta 

menggunakan tekstur yang dapat diraba. Tekstur yang digunakan yaitu kain 

interior, kain velboa, kertas iceline, kain buaya imitasi, manik-manik rhinestone 

nail art dan lain-lain. Dengan buku ilustrasi dapat mempengaruhi minat anak. Selain 

itu, jarang ditemukan tactile book apalagi untuk lebih di fokuskan dalam suatu 

materi pembelajaran klasifikasi hewan berdasarkan jenis makannnya yang ada di 

kelas 5 SDLB. 

2.  X-Banner  

X-Banner merupakan media promosi yang akan digunakan untuk memberi 

informasi terhadap target market mengenai produk yang ditawarkan. Kelebihan dari 

X-Banner yaitu mudah untuk dilihat dan menarik perhatian target market untuk 

mengetahui suatu produk.  

3.  Poster  

Media poster merupakan media yang memberikan informasi dan dapat 

disebar luaskan saat proses peluncuran buku. Kelebihan media poster yaitu sebagai 

penggerak perhatian, petunjuk, peringatan, memperoleh pengalaman kreatif dan 

untuk kampanye (Anitah, Sri 2008: 13-14).  

4.  Stiker  

Stiker merupakan media tambahan yang diberikan dari pembelian buku, 

selain itu stiker dapat digunakan sebagai media promosi dan dapat meningkatkan 

nilai jual suatu produk. 
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5.  Pembatas buku  

Pembatas buku berfungsi untuk menandai buku bacaan dan memiliki fungsi 

lain sebagai media promosi untuk menarik minat konsumen.  

6.  Gantungan kunci  

Gantungan kunci merupakan media pendukung yang dapat mengingatkan 

audiens terhadap produk yang ditawarkan, selain itu dapat dijadikan Merchandise 

dalam pembelian buku tersebut.  

7.  Bag Tag   

Bag Tag  dipillih sebagai media pendukung dikarenakan dapat di fungsikan 

sebagai pembeda atau penanda tas masing-masing anak dan dapat mengingatkan 

audiens terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu dapat dijadikan sebagai 

Merchandise.  

8.  Totebag  

Totebag dipilih sebagai media pendukung dikarenakan kegunaannya dapat 

dijadikan tempat menaruh barang atau produk yang akan dibeli dan memiliki sifat 

yang dapat dibawa kemana-mana. 

4.4.5 Ukuran Buku Ilustrasi  

Dalam perancangan buku taktil klasifikasi menurut jenis makanannya, ukuran 

buku yang digunakan yaitu 20 cm dan 20 cm dengan menggunakan kertas A3 

dengan pertimbangan biaya cetak serta untuk mengurangi kejenuhan atas format 

ukuran Standart International yang digunakan secara umum. Penggunaan ukuran 
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20 cm x 20 cm digunakan karena ukuran tersebut tidak terlalu besar dan kecil dan 

mudah dibawa kemana-mana.  

 
Gambar 4.16 Ukuran Buku 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

 

4.4.6 Perancangan Desain Layout 

1. Desain Cover dan Cover Belakang  

 
Gambar 4.17 Sketsa Cover Belakang (Kiri) Dan Cover Depan (Kanan) 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Layout pada cover memuat kumpulan 12 hewan yang terdiri dari herbivora, 

karnivora dan omnivora. Terdapat ilustrasi daun-daun dan trumbu karang yang 

melambangkan habitat dari 12 hewan tersebut. Makna dari lingkaran yang ada 

ditengah yaitu melambangkan sebagai titik Braille, yang artinya buku ini dilengkapi 

dengan huruf Braille. Dan ilustrasi tersebut, bertujuan agar pembaca dapat 

mengetahui isi buku dan maksud yang disampaikan bahwa buku ini merupakan 

tactile book mengenai klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Cover 

belakang memuat informasi mengenai isi dari buku yang terbagi menjadi tiga seri 

yaitu herbivora, karnivora dan omnivora, judul buku dibuat memanjang ditengah 

dan diserta sinopsis dari isi buku pada bagian tengah dan dilengkapi logo DKV 

Universitas Dinamika dan Universitas Dinamika. 
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2. Sketsa Media Utama 

 
 

Gambar 4.18 Sketsa Media Utama 
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

 

7.      Sketsa Media Pendukung  

           
 

           
Gambar 4.19 Sketsa Media Pendukung 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
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4.5 Implementasi Karya  

4.5.1    Media Utama 

1. Cover dan Cover Belakang (Seri Herbivora) 

 
Gambar 4.20 Cover Belakang (kiri) dan Cover Depan (Kanan) Seri Herbivora 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

2. Cover dan Cover Belakang (Seri Karnivora) 

 
Gambar 4.21 Cover Belakang (kiri) dan Cover Depan (Kanan) Seri Karnivora 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

3. Cover dan Cover Belakang (Seri Omnivora) 

 
Gambar 4.22 Cover Belakang (kiri) dan Cover Depan (Kanan) Seri Karnivora 

 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

Cover menggunakan 12 hewan yang menjadi pembahasan dalam buku yaitu 

seri herbivora, karnivora dan omnivora. Setiap seri dibedakan antar warna 

herbivora warna hijau, karnivora warna merah dan omnivora warna kuning. Judul 

dan sub-judul menginformasikan isi dari buku yang digunakan yaitu mengenal 

hewan dan makanannya.  
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4. Desain Buku Seri Herbivora 

 
Gambar 4.23 Buku Seri Herbivora 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

Pada halaman judul pembuka pertama seri herbivora berisi tentang undang-

undang hak cipta dan judul pembuka seri herbivora sebagai halaman pembuka 

pertama yang berisi judul dan sub judul yang diletakkan ditengah-tengah. Halaman 

selanjutnya merupakan ucapan terima kasih dan halaman pembuka kedua yang 

berisi judul, sub judul, nama penulis dan huruf Braille. Pada halaman selanjutnya 

berisi tentang informasi buku, copyright dari buku tersebut. Halaman berikutnya 

merupakan deskripsi atau pengantar menuju inti dari isi buku yang menjelasakan 

hewan herbivora. Menuju inti dari isi buku yaitu penjelasan tentang hewan 
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herbivora yang memiliki perbedaan dalam tengkorak gigi. Dalam buku terdapat 

empat hewan yang menjadi topik utama buku pengenalan bentuk hewan, ciri dan 

penggolongannya berdasarkan jenis makanannya. Contoh hewan yang menjadi 

pembahasan yaitu gajah, jerapah, sapi dan rusa. Ilustrasi yang digunakan sesuai 

dengan tempat tinggalnya yang bertujuan sebagai daya tarik target market. Bahan 

yang digunakan dalam buku ini yaitu kertas iceline, kain interior, kain velboa, 

manik-manik dan rhinestone sebagai titik Braille.  

5. Desain Buku Seri Karnivora 

 
Gambar 4.24 Buku Seri Karnivora 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
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Pada halaman judul pembuka pertama seri karnivora berisi tentang undang-

undang hak cipta dan judul pembuka seri karnivora sebagai halaman pembuka 

pertama yang berisi judul dan sub judul yang diletakkan ditengah-tengah. Halaman 

selanjutnya merupakan ucapan terima kasih dan halaman pembuka kedua yang 

berisi judul, sub judul, nama penulis dan huruf Braille. Pada halaman selanjutnya 

berisi tentang informasi buku, copyright dari buku tersebut. Halaman berikutnya 

merupakan deskripsi atau pengantar menuju inti dari isi buku yang menjelasakan 

hewan karnivora. Menuju inti dari isi buku yaitu penjelasan tentang hewan karnivora 

yang memiliki perbedaan dalam tengkorak gigi. Dalam buku terdapat empat hewan 

yang menjadi topik utama buku pengenalan bentuk hewan, ciri dan 

penggolongannya berdasarkan jenis makanannya. Contoh hewan yang menjadi 

pembahasan yaitu harimau, hiu, buaya dan ular. Ilustrasi yang digunakan sesuai 

dengan tempat tinggalnya yang bertujuan sebagai daya tarik target market. Bahan 

yang digunakan dalam buku ini yaitu kertas iceline, kain interior, kain velboa, 

manik-manik dan rhinestone sebagai titik Braille.  
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6. Desain Buku Seri Omnivora 

  
Gambar 4.25 Buku Seri Omnivora 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

Pada halaman judul pembuka pertama seri omnivora berisi tentang undang-

undang hak cipta dan judul pembuka seri omnivora sebagai halaman pembuka 

pertama yang berisi judul dan sub judul yang diletakkan ditengah-tengah. Halaman 

selanjutnya merupakan ucapan terima kasih dan halaman pembuka kedua yang 

berisi judul, sub judul, nama penulis dan huruf Braille. Pada halaman selanjutnya 

berisi tentang informasi buku, copyright dari buku tersebut. Halaman berikutnya 

merupakan deskripsi atau pengantar menuju inti dari isi buku yang menjelasakan 

hewan omnivora. Menuju inti dari isi buku yaitu penjelasan tentang hewan 
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omnivora yang memiliki perbedaan dalam tengkorak gigi. Dalam buku terdapat 

empat hewan yang menjadi topik utama buku pengenalan bentuk hewan, ciri dan 

penggolongannya berdasarkan jenis makanannya. Contoh hewan yang menjadi 

pembahasan yaitu babi, monyet, tikus dan luwak. Ilustrasi yang digunakan sesuai 

dengan tempat tinggalnya yang bertujuan sebagai daya tarik target market. Bahan 

yang digunakan dalam buku ini yaitu kertas iceline, kain interior, kain velboa, 

manik-manik dan rhinestone sebagai titik Braille.  

 

4.5.2 Media Pendukung 

1.      Media Pendukung X-Banner 

 
Gambar 4.26 X-Banner 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
 

Layout X-Banner menggunakan gambar ilustrasi dari beberapa hewan 

herbivora, karnivora dan omnivora. Yang dilengkapi dengan background bukit 

dengan tambahan bentuk ilustrasi bumi sebagai tempat tinggal hewan-hewan 

tersebut. Pada bagaian atas terdapat judul beserta sub judul dan deskripsinya.   
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2.      Media Pendukung Poster 

 
Gambar 4.27 Poster 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Layout poster menggunakan ilustrasi yang sama pada penggunaan media 

promosi X-Banner. Bagian isinya juga terdapat deskripsi, Judul, sub-judul. Poster 

berukuran A3 21 x 29,7 cm ini dicetak menggunakan kertas Iceline. 

3.      Media Pendukung Stiker 

 
Gambar 4.28 Stiker 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Stiker yang digunakan yaitu ilustrasi dari 12 hewan herbivora, karnivora dan 

omnivora yang diaplikasikan ke dalam media promosi stiker.  

8.      Media Pendukung Pembatas Buku 

 
Gambar 4.29 Pembatas Buku 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
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Layout pembatas buku memiliki ukuran 4cm x 20 cm yang dicetak di kertas 

Iceline dengan tebal 210 gsm. Ilustrasi yang digunakan yaitu masing-masing hewan 

sesuai dengan jenis makannannya dan dilengkapi judul, sub-judul dan desain yang 

sama dengan media pendukung sebelumnya.   

9.      Media Pendukung Gantungan Kunci 

 
Gambar 4.30 Gantungan Kunci 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Media pendukung gantungan kunci menggambarkan 12 hewan yang terdapat 

pada pembahasan buku seri herbivora, karnivora, omnivora.  

10.      Media Pendukung Bag Tag 

 
Gambar 4.31 Bag Tag 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Media pendukung bag tag menggambarkan hewan yang terdapat pada 

pembahasan buku seri herbivora, karnivora, omnivora. Dikemas dengan desain 

yang sama seperti media pendukung yang lainnya beserta nama pemilik. 
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11.      Media Pendukung Totebag 

 
Gambar 4.32 Totebag 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 

 

Media pendukung totebag menggambarkan desain sama seperti cover depan 

buku yang menginformasikan judul serta judul pembahasan yang terdapat pada 

pembahasan buku seri herbivora, karnivora, omnivora.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu penelitian ini menghasilkan perancangan tactile book klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya untuk kelas 5 sekolah dasar luar biasa tunanetra 

dengan konsep “Innovative” yang artinya memperkenalkan sesuatu yang baru. 

Konsep keyword “Innovation” menunjukkan bahwa perancangan tactile book untuk 

anak tunanetra merupakan suatu hal yang baru dan sangat jarang ditemukan tactile 

book. Dalam buku ini, terdapat pembahasan mengenai klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya dengan 12 contoh hewan yang familiar dan ada di 

sekitar. Sedangkan, keyword “Innovation” berkaitan dengan kata baru atau segar 

maka ditemukan warna “Fresh” yang menjadi dasar perancangan dalam proses 

pewarnaan buku ilustrasi. Hasil perancangan ini diimplementasikan menjadi 

beberapa media yaitu tactile book dengan judul “Mengenal Hewan dan 

Makanannya” sebagai media utama dan X-Banner, Poster, Pembatas Buku, Stiker, 

Gantungan Kunci, Bag Tag, Totebag sebagai media pendukung. 

5.2     Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan tactile book klasifikasi 

hewan berdasarkan jenis makanannnya, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan untuk peneliti selanjutnya. Peneliti berharap penelitian selanjutnya 

merancang tactile book yang berhubungan dengan  materi  yang  susah  dimengerti 
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oleh anak tunanetra seperti materi penekannan suatu bentuk bangun geometris 

untuk pembelajaran matamatika atau menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam 

yang terdapat bentuk, lambang dan simbol yang sulit dimengerti anak tunanetra. 
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