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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Penulis melakukan pegumpulan data dengan metode kuantitaif dan kualitatif dalam 

proses perancangan, yaitu kuisioner, wawancara, observasi dan studi eksisting. 

Kuisioner dilakukan sebagai pembuktian aspek body image yang terjadi. Penulis 

melakukan wawancara kepada Psikolog Luisa Munster, M.Psi. dan Jovita Maria 

Ferliana, MPsi. ; Editor Gramedia Pustaka Utama, Maria Felicia ; Ilustrator, Eugina 

Gina ; Penulis buku anak, Renny Yaniar. Penulis melakukan Focus Group 

Discussion bersama orang tua yang memiliki anak yang masih belajar di sekolah 

dasar, juga melakukan survei dengan anak-anak berusia 8-12 tahun. Penulis juga 

melakukan studi eksisting terhadap tiga buku serupa yang beredar di pasar dan 

observasi untuk menentukan gaya gambar yang disukai anak. 

3.1.1. Kuisioner 

Kuesioner dibuat oleh penulis untuk penelitian pendahuluan seputar aspek body 

image. Kuesioner berhasil disebarkan kepada 214 responden yang tersebar di 

perkotaan Indonesia. Kuisioner disebarkan melalui social media line dan instagram 

1. 195 responden mengaku pernah merasa cemas dengan bentuk 

tubuhnya, 39 orang diantaranya menyatakan sering sekali 

mengkhawatirkan bentuk tubuh 

2. 200 responden pernah membandingkan bentuk tubuhnya dengan orang 

lain, 43 orang diantaranya menyatakan sering sekali 
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3. 178 responden menyembunyikan bagian tubuh yang menurutnya 

kurang menarik, 48 orang diantaranya menyatakan sering sekali. 

4. 27 responden menyatakan sangat sering menerima komentar buruk 

tentang fisik mereka 

5. 178 responden (81,3 %) menyatakan bentuk tubuh mempengaruhi 

kepercayaan diri 

6. 197 responden (92.1 %) berusaha memperbaiki fisik agar terlihat lebh 

ideal 

7. Selain berat dan tinggi badan, responden juga ada yang ingin mengubah 

bentuk pipi, hidung, payudara, warna kulit, bentuk kaki, bokong, dan 

ada lima responden yang ingin mengbuah semuanya agar terlihat ideal. 

8. Hanya 27 responden yang menyatakan sangat puas dengan bentuk 

tubuhnya. 

Gambar 3.1. Kuisioner 
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Penulis juga melakukan survei untuk mengetahui tubuh yang ideal menurut 

orang-orang itu seperti apa. Penulis bertanya langsung kepada responden dan 

mendata jawabannya lewat google form. Dari survei ke 50 orang, penulis 

mendapatkan data sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Jawaban Survei Tubuh Ideal 
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Gambar 3.3. Jawaban Survei Tubuh Ideal (2) 

Dari 52 responden, 43 responden mengaitkan tubuh ideal dengan bentuk 

fisik, seperti tidak gemuk, proporsional, tinggi, langsing, dan juga seperti artis.  

Dari dua kuesioner diatas, dapat disimpulkan kalau sebagian besar orang 

memang belum menerima bentuk fisiknya sehingga mempengaruhi kepercayaan 

diri dan menimbulkan kekhawatiran. Masing-masing orang juga memiliki 

pandangan sendiri akan tubuh yang ideal yang bisa menjadi bahan untuk 

membandingkan dirinya. 

3.1.2. Wawancara 

Berikut adalah hasil dan kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan penulis 
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3.1.2.1. Wawancara Psikolog 

Wawancara dilakukan dengan psikolog anak Luisa Munster, M.Psi yang juga 

merupakan seorang guru BK di salah satu sekolah dasar. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14.00 di kantor Kayross Consulting. 

Gambar 3.4. Wawancara  Psikolog 

3.1.2.1.1 Wawancara Psikolog Anak Luisa Munster, M.Psi. 

Luisa menjelaskan menurut ilmu psikolog, kesadaran akan body image muncul 

pada saat anak mulai berumur 10 tahun. Body image lebih mengarah ke fisik 

seseorang. Persepsi yang sudah ada pada anak tentang tubunya masih dapat diubah, 

karena pada masa perkembangan anak ke remaja, pola pikir pun ikut berkembang. 

Hal yang mempengaruhi anak dalam negatif atau positifnya Body image mereka 

itu  adalah segal hal  yang ada di lingkungan nya. Orang yang dapat mengubah 

pemikiran anak adalah orang yang memberikan kontribusi besar pada kehidupan 

anak itu, misal orang tua, sahabat dekat, dan juga media. 

Anak dengan body image positif adalah anak yang sudah bisa menerima dan 

menghargai dirinya (self-acceptance). Anak bisa memilah perkataan buruk yang ia 
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dengar tentang fisik atau penampilannya untuk kemajuan dirinya. Apabila anak 

masih menerima input negatif, itu berarti anak belum mencapai ke poin self-

acceptance, dan hal ini memang merupakan proses yang tidak mudah. 

Proses pada tiap individu berbeda-beda. Langkah pertama adalah bisa 

mengevaluasi diri, seperti dimana letak kesalahan dan kenapa kita dijauhi oleh 

teman-teman yang lain. Dari pemikiran itu akan berkembang ke mana yang baik 

dan buruk, anak pun belajar memilah komentar. Anak yang tidak bisa mengevaluasi 

akan menerima komentar buruk dan membiarkan komentar itu mempengaruhi 

dirinya. Evaluasi sudah bisa dilakukan anak sejak umur 10 tahun walaupun baru 

memasuki proses belajar diikuti dengan tingkat kognitif anak yang semakin tinggi. 

Tidak semua anak memulai dalam waktu yang sama, tergantung sudah atau 

belumnya orang-orang di lingkungan anak mengenalkan hal itu pada anak. 

Untuk generasi milenial, minat membaca buku itu ada dan mulai bertumbuh 

belakangan ini. Buku untuk anak umur 7-11tahun masih membutuhkan gambar, 

tidak bisa seperti novel walaupun sekarang sedang menuju kesana. Generasi 

milenial sangat mengarah ke visual. 

Mengajarkan anak tentang body image positif bisa dengan langsung saja 

mengenalkannya, akan tetapi dibutuhkan intro ataupun cerita yang menarik terlebih 

dahulu agar anak lebih mudah memproses dan menerapkannya. Psikolog Luisa 

menyarankan buku “3 Menit Belajar Pengetahuan Umum” yang bisa dijadikan 

refrensi dalam mengajarkan ilmu yang “berat” kepada anak dengan cara menarik, 

bahkan bagi orang dewasa. 
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3.1.2.1.2 Wawancara Psikolog Anak Jovita Maria Ferliana, M.Psi. 

Wawancara dengan Jovita Maria Ferliana, M.Psi. dilakukan pada tanggal 5 

September 2018 pukul 08.00 di Universitas Multimedia Nusantara. Menurut Jovita, 

kesadaran anak akan body image tergantung pada kondisi lingkungan. Secara 

umum pada usia pra remaja, yaitu 10 – 11 tahun baru pertama kali muncul. Faktor 

penting yang mempengaruhi adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan media sosial 

atau entertainment. Pada lingkungan yang mengutamakan sekali penampilan fisik, 

kesadaran akan body image bisa jadi lebih maju seperti pada umur 6 tahun.  

Anak memiliki sifat “apa yang dilihat itulah yang dipercaya”, anak 

mempelajari apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Setiap iklan sekarang ini 

memperhatikan dan memperlihatkan bentuk tubuh, semua memakai model dengan 

tubuh yang dianggap “seksi”, langsing, putih, dan sebagainya. Selain itu juga semua 

bisa diakses dengan adanya teknologi informasi, dan hal – hal inilah yang 

mempengaruhi konsep tubuh anak.  

Anak itu mencakup fisik, emosi, sosial, dan juga kognitif, tidak melulu 

hanya dilihat dari aspek fisik juga tetapi bisa dinilai dari aspek lainnya. Kita bisa 

fokus pada kemampuan, karakter, bakat, dan juga kesehatan tubuh. Orang tua dapat 

mengajarkan anak untuk mensyukuri apa yang dia punya, di luar sana masih banyak 

sekali yang kekurangan. Ketika anak sudah bersyukur melihat apa yang menjadi 

kelebihan pada dirinya, anak tidak akan mudah terpengaruh. Walaupun lingkungan 

memberikan komentar negatif terhadap fisiknya, dia akan tetap bertahan pada 

konsep dirinya, dengan syarat konsep diri anak yang baik harus ditumbuhkan dari 

sejak dini dan ditanamkan secara terus menerus. 
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Ketika memasuki usia pra-remaja, terkadang lingkungan pergaulan dengan 

teman di sekolah lebih penting dari pada orang tua, di saat-saat seperti itulah anak 

mudah terpengaruh. Jika anak dari awal sudah membangun konsep baik tentang 

dirinya, perkataan negatif dari lingkungan tidak akan dia telan mentah-mentah, 

melainkan dia olah misalnya dengan cara mengajak orangtuanya berdiskusi. 

Anak dengan body image yang positif memiliki banyak hobi, yang berarti 

dia punya banyak kemampuan dan telah mengidentifikasi kelebihan yang dia 

punya. Selain itu, anak juga memiliki social skills yang bagus dan memiliki teman 

yang banyak. Anak yang berani bersosialisasi dan memiliki banyak teman merasa 

dirinya itu sudah tercukupi dan merasa lingkungan sudah menerima dirinya apa 

adanya. Berbeda dengan anak yang body image nya negatif, mereka akan selalu 

merasa dikucilkan dan selalu bertanya pada dirinya, “Kok aku ga bisa diterima ya 

sama teman-teman? Kok aku temannya sedikit? Kok orang gamau ajak aku main?”. 

Anak menjadi tidak percaya diri dan cemas karena dia merasa lingkungan tidak 

suka dengannya, padahal anak lah yang tidak mencoba untuk aktif. 

Body image negatif yang sudah terlalu parah dan berlangsung lama dapat 

menyebabkan gangguan kepribadian, kecemasan, perfeksionis, ingin semuanya 

berjalan dengan ideal termasuk tubuhnya sendiri.  

3.1.2.1.3 Wawancara Kedua Psikolog Anak Luisa Munster, M.Psi. 

Penulis melakukan wawancara kedua kali dengan psikolog Luisa untuk 

memastikan tingkat kognitif, kemampuan baca dan evaluasi anak.  

Menurut psikolog Luisa, anak usia pra sekolah belum dapat mengevaluasi. 

Ideal nya menanamkan ide body image positif itu memang usia pra sekolah, tetapi 
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akan lebih baik jika anak terlebih dahulu bisa refleksi dan evaluasi. Anak yang bisa 

evaluasi berarti yang logika berpikir nya lebih bagus, yaitu anak di umur 7-11 tahun, 

dimana puncaknya adalah 11 tahun. Hal yang dilihat anak yang belum dapat 

mengevaluasi diri mereka adalah achievement yang mereka dapat, misalnya juara 

kelas, berhasil menang lomba dan lainnya. Anak memilih teman pun karena 

memiliki hal kesukaan yang sama. Anak yang berusia 2-6 masih berpusat dengan 

diri sendiri, misalnya “Aku suka basket, kamu suka ga? Kalau suka kita berteman”. 

Mengajari anak menghargai diri sendiri atau konsep yang berat dapat 

dituangkan lewat kisah kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Anak pada usia 7+ 

belum dapat mengevaluasi dengan uraian panjang. Evaluasi yang dilakukan bisa 

dengan menggunakan pilihan ganda, isian singkat ataupun gambar. Isi dan konten 

harus diperhatikan agar tidak terlalu banyak dan berat.  

3.1.2.1.4 Kesimpulan Wawancara Psikolog 

Tanggapan akan body image muncul karena beberapa aspek, terutama lingkungan. 

Anak yang seharusnya memperhatikan bentuk fisik mereka dari umur 10 atapun 11 

tahun, prosesnya maju menjadi umur 7 tahun karena tuntutan lingkungan bermain, 

sekolah, dan juga media. Menanamkan nilai body image positif itu idealnya dari 

sejak dini sekali. Dengan fondasi yang kuat dan merasa dirinya terpenuhi, anak 

tidak akan terpengaruh dengan komentar negatif dari luar mengenaik fisiknya. 

Anak dengan body image positif melihat fisiknya bukan dari nilai bentuk dan 

kemenarikkan, melainkan dari nilai fungsi seperti bagaimana tubuhnya dapat 

membantunya melakukan hobi, bermain, seberapa sehat tubuh, dan lainnya. Oleh 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Aprilia Fayola, FSD UMN, 2019



40 

 

karena itu, untuk menamkan body image positif sejak dini, selain menjelaskan 

tentang konsep luasnya, kita juga dapat mengarahkan anak menuju kemampuan lain 

yang bisa dilakukan tubuhnya.  

3.1.2.2. Wawancara Editor Buku 

Wawancara dilakukan dengan Editor buku Gramedia Pustaka Utama, Maria 

Felicia.  pada tanggal 12 September 2018 pukul 16.30 di Kantor GPU, Kompas 

Gramedia. 

Gambar 3.5. Wawancara Editor GPU 

3.1.2.2.1 Hasil Wawancara Editor Buku 

Menurut Maria Felicia, membiasakan anak membaca buku sejak kecil itu baik, 

karena kebiasaan itu akan terus dipakai hingga sekolah. Buku adalah media yang 

sederhana untuk memfasilitasi pelajaran. Di Indonesia, tingkat buta huruf itu tidak 

terlalu tinggi, tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemahaman akan isi buku. 

Sudah banyak gerakkan yang mendorong orang tua untuk lebih aktif membiasakan 

anaknya membaca buku sejak kecil, bahkan sejak anak masih didalam kandungan.  

Buku untuk anak merupakan produk yang tiap tahunnya terus meningkat. 

Ada beberapa jenis buku anak, antara lain buku bergambar, novel anak, komik, 
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buku aktifitas dan buku interaktif contohnya pop up dan lift the flap. Tidak ada 

pembagian jenis buku berdasarkan kategori umur, melainkan dengan tingkat 

kemampuan baca. Belum ada standarisasi buku seperti apa yang harus dibaca oleh 

umur tertentu. 

Sejak 2017, dibagian belakang buku harus dicantumkan umur pembaca. 

Ciri-ciri buku tiap umurnya antara lain : 

1. 3+ : Teks sangat sedikit, hanya 1-3 kalimat saja per halamannya, lebih 

ke buku aktifitas. 

2. 5+ : Buku cerita bergambar pada umumnya. Buku cerita bergambar 

dengan buku ilustrasi itu berbeda. Buku bergambar lebih banyak ilustrasi 

dibandingkan dengan tulisan, tulisan hanya ada sebagai pelengkap. 

Sedangkan buku ilustrasi, lebih banyak teks dengan ilustrasi sebagai 

tambahan saja. 

3. 7+ : Umur 7 tahun anak sudah lebih lancar membaca, bisa memahami 

cerita dengan alur yang lebih rumit. Buku yang dibacapun bisa berkisar 100 

halaman (novel anak) 

4. 9+ : Novel yang lebih tebal 

Penggunaan karakter dalam buku anak bisa apa saja, hewan maupun 

manusia, fantasi atau realistis. Dalam menulis buku anak yang perlu diperhatikan 

adalah penggunaan kosa kata dan panjang kalimat. Gambar dengan karakter yang 

jelas dan jumlah karakter tidak terlalu banyak. Font yang digunakan jangan terlalu 

kecil dan cerita akan lebih mudah ditangkap jika menggunakan onomatope. 
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Ilustrasi pada buku anak tidak hanya sekedar mempercantik saja. Ilustrasi 

memiliki beberapa pertimbangan, yaitu ilustrasi dibuat bermanfaat, memiliki nilai 

tambah, dapat dinikmati pembaca dan memancing imajinasi pembaca. 

Kertas untuk buku anak ideal nya art paper, akan tetapi akan lebih baik jika 

kertas yang digunakan lebih kokoh dan pinggirannya tidak tajam. Ukuran buku 

ideal 20x20 cm, kalau portrait 15x23 cm, 21x27 cm. Petunjuk untuk orang tua 

tergantung tipe buku, jika ada nilai yang ingin ditanamkan atau dijelaskan kepada 

anak tetapi anak belum pada umurnya, maka biasanya ada pesan untuk orang tua.  

Orang tua suka membeli buku anak yang nilainya terlihat lebih dari harga, 

misalnya memuat banyak cerita seperti cerita untuk 365 malam dan ada bonus. 

3.1.2.2.2 Kesimpulan Wawancara Editor Buku 

Selain membaca, anak juga harus bisa memahami, oleh karena itu penting adanya 

evaluasi pada tiap akhir sesi bacaan untuk memastikan apakah anak mendapatkan 

pesannya. Pembagian bacaan sebenarnya tidak berdasarkan umur, tetapi melainkan 

kemampuan baca. Penggunaan karakter ataupun latar belakang bisa realistis 

maupun fantasi. Tipografi juga bisa dimainkan menjadi onomatope, anak sangat 

suka belajar sengan suara. Ilustrasi pada buku anak tidak ada patokkan tertentu, 

disesuaikan dengan kemampuan illustrator, yang terpenting adalah ilustrasi yang 

dibuat dan ditempatkan memiliki tujuan dan nilai tambah. 

3.1.2.3. Wawancara Ilustrator Buku Anak 

Wawancara dilakukan dengan Ilustrator buku anak Euginia Gina pada tanggal 4 

September 2018 pukul 14.00 di Villa Melati Mas. 
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Gambar 3.6. Wawancara Illustrator 

Buku anak memiliki teks yang lebih sedikit dengan gambar yang lebih dominan. 

Cara belajar anak itu repeating, berulang-ulang hingga melekat. Membuat ilustrasi 

diawali dengan membuat sketsa. Ilustrasi dibuat dengan comparison gambar yang 

jelas antar karakternya.  Karakter sangat penting dalam buku ilustrasi karena anak 

sangat suka mengikuti cerita dengan menjadikan dirinya sebagai karakter utama. 

Oleh karena itu, dibutuhkan studi karakter terlebih dahulu. Konsep pada karakter 

harus dibuat sekuat mungkin, sifat, latar belakang tokoh harus dituangkan dalam 

bentuk karakter agar pesan tersampaikan dan tidak kalah dengan background. Jika 

ingin menekankan pada karakter, background tidak perlu terlalu ramai, agar 

karakter bisa tetap menonjol. Karakter pada buku anak empat sampai lima saja. 

Anak tidak memiliki kecenderungan menyukai warna tertentu, asal bentuk gambar 

unik dan lucu, anak pasti akan tertarik. Kegiatan atau gerakkan yang sedang 

dilakukan karakter harus tergambar jelas. Anak menyukai ilustrasi karakter yang 

ekspresif, yang biasa nya pada bagian mata masih terlihat bagian putih.  

3.1.2.4. Wawancara Penulis Buku Anak 

Wawancara dilakukan dengan penulis buku anak, Renny Yaniar melalui Whatsapp. 
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Menurut Renny Yaniar, buku anak sangat penting dalam memberikan 

hiburan, pengetahuan, wawasan dan inspirasi. Orang tua yang peduli pada 

perkembangan anaknya akan menyediakan buku-buku yang baik. Seorang penulis 

perlu mengetahui cerita yang ditulisnya akan dibaca untuk anak usia berapa. Jadi 

penulis bisa mengolah cerita sesuai dengan pembaca yang ditujunya. Usia sasaran 

pembaca kadang ditulis di cover oleh penerbit buku anak. 

Bahasa yang digunakan pada buku anak adalah Bahasa Indonesia yang baik. 

Penting bagi anak untuk diperkenalkan dengan Bahasa Indonesia yang baik sedini 

mungkin. Selain itu, Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti, 

pilihlah kata-kata yang menarik dan gunakan kalimat yang pendek saja.  

Anak-anak sangat menyukai kisah anak-anak lain dan juga karakter 

binatang. Cerita kehidupan sehari-hari baik untuk diperkenalkan kepada anak. 

Anak pada masa sekolah sangat mudah menyerap apa yang diajarkan, mereka akan 

mengingat dan akan lebih paham ketika sudah dewasa nanti.  

3.1.3. Focus Group Discussion (FGD) 

Penulis melakukan FGD untuk mengetahui apakah orang tua memiliki peran baik 

atau buruk dalam body image anak. FGD dilakukan dengan lima orang tua pada 

hari Mingu, 8 September 2018. Berikut adalah data orang tua yang mengikuti FGD: 

1. Orang tua A : usia anak  6 dan 12 tahun, bersekolah di  SD Tunas Mulia 

dan SMP Tarakanita 

2. Orang tua B : usia anak 11 dan 14 tahun, homeschooling 

3. Orang tua C : usia anak 6, 9, dan 11 tahun, bersekolah di Tunas Bangsa 
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4. Orang tua D : usia anak 7 dan 11 tahun, bersekolah di SD Tarakanita 

5. Orang tua E : usia anak 12 dan 14 tahun, bersekolah di SMP 7 dan 9 

Gambar 3.7. Focus Group Discussion 

3.1.3.1. Hasil FGD 

Hasil FGD diuraikan berdasarkan poin-poin yang dibahas, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Tabel Hasil FGD Orang Tua 

 Orang Tua 

A B C D E 

Kesadaran 

dan 

kepedulian 

pada bentuk 

fisik dan 

penampilan 

Dari kelas 5 

SD sudah 

memilih 

baju sendiri 

  

Jaga porsi 

makan karena 

tidak mau 

terlihat gemuk 

Menentukan 

gaya rambut 

dan memilih 

salon sendiri 

Membeli 

pomade di 

online shop 

untuk 

menata 

rambut 

Ingin terlihat 

lebih gemuk  

Keterbukaan 

anak dengan 

orang tua 

Terbuka Terbuka Sangat 

terbuka 

Terbuka Sangat 

terbuka 

Waktu 

kosong anak 

Main 

dengan 

gadget 

Main di luar 

dengan teman 

/ tetangga 

(fisik, bukan 

internet 

Main dengan 

gadget 

Main di luar 

dengan 

teman / 

tetangga 

(fisik, bukan 

internet 

Main di luar 

dengan 

teman / 

tetangga. 

(fisik dan ke 

warnet) 
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Kegunaan 

memberikan 

gadget pada 

anak 

Komunikasi 

dengan 

orang tua 

Komunikasi 

dengan orang 

tua 

Komunikasi, 

mengisi 

waktu luang, 

membantu 

mengerjakan 

tugas sekolah 

karena orang 

tua bekerja 

seharian. 

Komunikasi 

dengan 

orang tua, 

membantu 

proses anak 

belajar dan 

mengerjakan 

tugas 

sekolah 

Komunikasi 

dengan 

orang tua, 

membantu 

proses anak 

belajar dan 

mengerjakan 

tugas 

sekolah 

Awal anak 

mengenal 

internet 

Dari kecil 

tapi masih 

memakai HP 

orang tua, 

sekarang 

sudah ada 

komputer  

Awal SD, 

dikenalkan 

untuk 

mendukung 

pelajaran dan 

masih dalam 

pantauan 

Lupa, yang 

pasti awal 

mengakses 

internet masih 

menggunakan 

HP orang tua 

Sekarang 

sudah kenal 

( 7 tahun) 

awal SD dan 

masih dalam 

pantauan 

Media belajar 

di luar buku 

sekolah 

Gadget Buku anak/ 

cerita 

Gadget Buku anak/ 

cerita 

Buku anak/ 

cerita 

Jumlah buku 

(diluar 

sekolah) yang 

dibeli untuk 

anak 

Minimal 1 

dalam 

setahun 

Minimal 1 

dalam sebulan 

Minimal 1 

dalam setahun 

Minimal 5 

buku dalam 

setahun 

Minimal 10 

dalam 

setahun 

Buku yang 

disukai anak 

dan siapa 

yang memilih 

buku 

Komik, 

biasanya 

pilih sendiri. 

Jika orang 

tua yang 

membeli, 

buku sejarah 

yang 

dijadikan 

komik 

Buku cerita, 

pilih sendiri 

dan dipilihkan 

orang tua. 

Suka dengan 

buku seperti 

“Why ?”. 

Buku 

pengetahuan 

tetapi gambar 

menarik 

Komik, 

biasanya pilih 

sendiri. Suka 

juga dengan 

komik 

pahlawan. 

Buku cerita, 

pilih sendiri, 

dipilihkan 

orang tua  

awalnya. 

Sekarang 

lebih 

mengarah ke 

komik. Suka 

dengan buku 

seperti “Why 

?” 

Buku cerita, 

buku fakta-

fakta, 

sejarah, 

hero, buku 

pengetahuan 

dalam 

bentuk 

komik. 
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Mengajarkan 

anak untuk 

menghargai 

diri sendiri 

Orang tua 

belum ada 

aksi,  

pelajaran 

sekolah 

membuat 

konsep diri 

kuat 

Sudah, 

memberikan 

pengertian ke 

anak soal 

berharganya 

diri anak 

Belum terlihat 

aksinya dalam 

menanamkan 

body image 

positif 

Selalu 

mendukung 

anak dalam 

segala hal 

Selalu 

memberikan 

kata-kata 

positif setiap 

harinya 

kalau anak 

itu unik dan 

berharga 

Mengarahkan  

ke 

kemampuan 

anak 

Les Balet Bermusik Berenang, 

basket, 

kegiatan dari 

sekolah 

Basket, band 

kegiatan dari 

sekolah yang 

sekarang 

berlanjut ke 

hobi 

Futsal di 

akhir 

minggu atau 

ketika main 

dengan 

teman 

3.1.3.2. Kesimpulan FGD 

Anak sudah memperhatikan bentuk fisik dan penampilan mereka dari kelas 3 dan 

4 SD, seperti ingin menurunkan berat badan dan mulai ingin melakukan dan 

menentukan semuanya sendiri untuk penampilan mereka. Anak sudah mengenal 

internet sejak dini, awalnya masih didampingi orang tua dan kemudian diberi 

kebebasan dengan diberikan gadget pribadi. Diluar pelajaran sekolah, tiga dari lima 

orang tua masih menggunakan buku sebagai media anak untuk mempelajari hal 

lainnya. Semakin dewasa anak, anak akan memilih buku yang disukainya, awalnya 

orang tua yang menentukan buku apa yang sebaiknya dibaca anak. Visual menjadi 

penting dalam pemilihan buku. Tiga dari lima orang tua sudah sadar dan sudah 

melakukan aksi untuk menanamkan pandangan positif pada diri anak. Dua lainnya 

tahu akan isu-isu yang ada tetapi belum terlihat aksinya. 
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3.1.4. Survei 

Penulis melakukan survei kepada anak-anak mengenai body image mereka dan 

ketertarikan mereka pada buku cerita anak. Survei dilakukan di GBI Basilea pada 

hari Minggu, 28 Oktober 2018. Anak-anak yang diambil dari kelas 4-6 SD 

sebanyak 11 anak usai sekolah minggu. Dari 11 anak, penulis bertanya dalam 

kelompok yang berisi 2-3 anak. 

3.1.4.1. Survei Buku Cerita dan Ilustrasi 

Penulis melakukan survei untuk mengetahui apakah anak suka membaca buku, 

cerita apa yang disukai dan ilustrasi mana yang paling disukai anak.  Penulis 

membawa beberapa buku cerita anak untuk membantu anak memilih. Dari survei 

yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : 

1. 9 dari 11 anak suka membaca buku. Buku yang dibaca yaitu komik, 

novel, dan buku cerita biasa hingga chapter book. Anak menyukai cerita 

yang lucu, fantasi, menegangkan, misteri seperti petualangan dan 

horror, juga ada yang menjawab cerita yang menyentuh 

2. Penulis meminta anak memilih buku cerita yang gambarnya paling 

disukai. Anak memilih gambar dengan alasan gambarnya lucu, bagus, 

dan enak dilihat. 

a. “Keluarga Super Irit” dipilih 4 orang anak. 

b. “Penghuni Rumah Tua” dipilih 3 orang anak. 

c. “Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita” dipilih 2 orang anak. 

d. “Aku Benci Nama Julukanku!” dipilih 1 orang anak. 

e. “Tu, Wa, Ga. Asyiknya Berolahraga!” dipilih 1 orang anak. 
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3.1.4.2. Survei Body Image 

Penulis ingin mencari tahu respon body image anak umur 9-12 tahun melalui survei 

ini. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama pada tiap kelompok secara 

bergantian.  

Tabel 3.2. Tabel Hasil Survei Body Image Anak 

No Pertanyaan Kelompok Jawaban 

1 Apakah 

kamu suka 

dengan diri 

kamu? 

1 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1 dan 2 : “Suka !” (menjawab dengan cepat) 

2 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1: “Suka dong!” (menjawab dengan cepat) 

Anak 2: “Suka” (menjawab agak lama dan malu 

setelah mendengar jawaban temannya) 

4 (tiga anak 

laki-laki) 

Anak 1, 2dan 3 : “Suka” (terdiam sebentar, saling 

menunggu untuk menjawab dan menjawab dengan 

ragu) 

5 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “ Hmmmmm suka” (Menjawab ragu) 

Anak 2 : “Suka” (Menjawab ragu) 

6 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Ya, lumayan” 

Anak 2 : “Ya boleh la boleh” (keduanya menjawab 

cepat) 

2 Apa yang 

kamu suka 

dari diri 

kamu? 

1 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1 : “Aku pintar” 

Anak 2 : “Aku suka aku karena tinggi” 

2 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1 : “Aku cantik, pintar,baik, hebat dan kece!” 

Anak 2 : (menjawab lama) “Apa ya, kayaknya aku 

itu fleksibel” 
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3 (tiga anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Aku jago main bola” 

Anak 2 : “Karena aku hidup dan sudah biasa” 

(sambil bercanda) 

Anak 3 : “Iya sama, aku suka karena aku jago main 

juga” 

4 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : ”Main rubik!” 

Anak 2 : “Aku suka makan!” 

5 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Apa ya. Karena aku bisa main, main 

game” 

Anak 2 : “Apa ya. Iya aku juga bisa main game” 

3 Menurutmu, 

apakah 

kamu 

cantik/ 

ganteng? 

1 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1 : “Tidak” 

Anak 2 : “Aku tidak tahu orang menganggap aku 

cantik atau tidak” 

(Menurut mereka, cantik itu seperti artis) 

2 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1: “Ya cantik lah !” 

Anak 2 : “Iya, cantik” 

3 (tiga anak 

laki-laki) 

Anak 1 dan 2 : “Biasa aja” 

Anak 3 : “Aku gatau” 

(Menurut mereka yang dianggap ganteng itu 

seperti Justin Bieber atau artis Korea) 

4 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Normal, biasa-biasa aja” 

Anak 2 : “Engga, biasa-biasa aja” 

5 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Aku kayaknya lumayan, deh” 

Anak 2 : “Biasa aja” ; “Yang ganteng itu kayak 

Shawn Mendes!” 
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4 Coba 

deskripsikan 

teman 

disebelah 

mu! 

1 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1: “Dia itu orangnya baik, pintar, dia paling 

suka warna biru” 

Anak 2: “Kamu suka warna pink!” 

2 (dua anak 

perempuan) 

Anak 1 : “Aku gatau, aku ga dekat sama dia, tapi 

dia kayaknya baik, imut.” 

Anak 2 : “Dia suka show off!” 

3 (tiga anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Menurut aku mereka itu biasa-biasa aja 

lah” ; “Udah jelas mereka baik” 

Anak 2 : “Mereka ngomongnya suka jorok” 

Anak 3 : “Apa ya, gatau deh. Baik kalI” 

4 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Dia kasar, iseng, lucu” 

Anak 2 : “Suka ganggu orang, lucu, kayak bayi” 

5 (dua anak 

laki-laki) 

Anak 1 : “Belum juga kenal banget sih” ; 

“Ganteng” 

Anak 2 : “Dia pake kacamata, ganteng” 

 Penulis mengkonsultasikan jawaban anak dengan Psikolog. Ketika anak 

menjawab lama berarti ada kecenderungan berbohong. Tidak bisa dinilai anak 

memiliki body image positif atau negatif, tetapi anak disini ada kecenderungan 

memiliki body image yang negatif. Anak punya persepsi ganteng atau cantik itu 

seperti artis, media sangat memberikan pengaruh. Lalu anak juga mendeskripsikan 

temannya mulai dari fisik, dimana fisik adalah hal utama yang dilihat anak. 

3.1.5. Indonesia International Book Fair (IIBF) 

Penulis mengikuti salah satu seminar dari IIBF yaitu Licensing Children’s Book 

Content yang diadakan di JCC pada 14 September 2018. Pembicara pada seminar 
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ini adalah Sylvia Schuster dari Carlsen Publishers, Jerman. Menurut Sylvia, anak 

menyukai karakter yang bisa ikut tumbuh bersamanya. Target untuk buku anak 

luas, oleh karena itu karakter harus dapat dimengerti dimanapun dan siapapun. 

Karakter yang disukai anak biasanya karakter yang curious, friendly, clever 

walaupun ada di middle class. Untuk umur 7+, cerita biasanya berkaitan dengan 

mengalami kejadian baru selama dia bertumbuh dan dia mempelajari hal tersebut. 

Gambar 3.8. Indonesia International Book Fair 

Selain mengikuti seminar, penulis juga sempat bertanya kepada salah satu 

tim dari Litara yang penulis temui di pameran. Penulis mendapatkan rekomendasi 

buku yang disenangi banyak anak baik segi cerita dan ilustrasi, yaitu “Penghuni 

Rumah Tua”. Menurut salah satu tim, anak SD menyukai gambar yang ekspresif 

dan sangat mewakili tulisan serta suasana dari cerita. 

3.1.6. Observasi 

Penulis melakukan observasi dengan mengamati gaya ilustrasi dari beberapa buku 

yang disarankan oleh tim Room to Read, editor buku GPU, dan Ilustrator buku anak. 
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Berdasarkan saran dari para narasumber, ada dua buku yang cara penyampaian 

ilustrasinya disenangi dan cocok untuk anak usia sekolah.  

3.1.6.1. Buku “Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita” 

Gambar 3.9. Buku “Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita” 

Buku dengan 24 halaman ini menggambarkan suasana rumah dan lingkungan 

rumah langsung pada dua halaman (spread) sehingga pembaca bisa merasakan 

suasana disana dengan detail-detail yang ada. 

 Setiap karakter digambarkan dengan perbedaan yang jelas, dari pakaian, 

warna kulit, jenis rambut. Penggambaran bentuk tubuh dan wajah karakter tidak 

terlalu banyak distorsi, mata digambarkan bulat dengan pipi yang memerah. 

Ekspresi tokoh digambarkan dengan raut wajah yang jelas untuk menggambarkan 

kondisi dan situasi yang dialami tokoh. Pergerakkan karakter digambarkan dalam 

beberapa panel sehingga terlihat jelas yang sedang dilakukan. 

Pewarnaan ilustrasi secara digital dan menggunakan outline untuk 

membedakan antar objek dan memperlihatkan detail. Ilustrasi dibuat dari angle 

yang berbeda-beda sehingga tidak monoton dan membosankan. Dialog tokoh 

menggunakan font yang berbeda dengan font narasi. 
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Gambar 3.10. Tampilan Buku “Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita” 

3.1.6.2. Buku “Penghuni Rumah Tua” 

Buku selanjutnya adalah buku cerita khusus yang digunakan untuk bercerita di 

depan kelas. 

Gambar 3.11. Buku “Penghuni Rumah Tua” 

Satu scene ilustrasi langsung digambarkan pada dua halaman dan 

memperlihatkan gambar latar belakang yang lebih jelas. Akan tetapi, latar belakang 

tidak menjadi point of view. Walaupun background digambarkan mendetail, 
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karakter tetap menjadi hal utama yang dilihat ketika membalik halaman. 

Background diberi warna gelap sesuai dengan suasana cerita yang misterius.  

Karakter dan objek-objek lain tidak digambarkan dengan outline. 

Pemakaian highlight dan shadow memberikan kedalaman dimensi pada objek dan 

background. Terdapat 3 karakter utama pada buku ini dan masing-masing memiliki 

cirikhas, terlihat dari bentuk tubuh, ekspresi, dan gestur tokoh pada tiap scene. 

Gambar 3.12. Tampilan Buku “Penghuni Rumah Tua” 

Font tidak hanya dipakai untuk narasi cerita saja, tetapi juga 

divisualisasikan sebagai bentuk bunyi. Bentuk font pun disesuaikan dengan suasana 

yang sedang diceritakan. Angle yang dipakai pada tiap halamannya berbeda-beda. 

Pergerakkan dan perpindahan tokoh pun terlihat jelas. Teks dan gambar diletakkan 

sesuai sehingga tidak mengganggu alur baca. 

3.1.7. Studi Eksisting 

Penulis mengumpulkan buku anak yang memiliki tema body image dan mengamati 

konten, visual dan juga material buku. 
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3.1.7.1. Buku “Aku Benci Nama Julukanku!” 

Buku ini mengajak anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

karakter utama di sekolah, yaitu tentang fisiknya. Karakter utama diceritakan 

mendapat ejekkan karena bentuk mulutnya yang sangat besar. 

Gambar 3.13. Buku “Aku Benci Nama Julukanku !” 

Beberapa halaman buku diisi penuh dengan teks, ada juga yang dikhususkan 

penuh untuk ilustrasi, dan ada yang dibagi rata antara teks dengan ilustrasi. Pada 

ilustrasi buku ini, karakter memiliki banyak distorsi pada bentuk tubuh. Ilustrasi 

diwarnai secara digital dengan flat tetapi bertekstur. 

Pada bagian akhir buku, terdapat beberapa halaman yang dikhususkan untuk 

anak menuliskan perasaan yang dialami. Anak diminta mengevaluasi cerita dan 

menuliskan kelebihan yang anak punya. Ada juga tips-tips untuk anak jika 

mendapat perlakuan yang sama dengan karakter. 
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Tabel 3.3. Tabel Spesifikasi Buku Aku Benci Nama Julukanku!” 

Judul Aku Benci Nama Julukanku! 

Penulis Ryu Sun Hee 

Penerbit M&C 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 18 x 24 cm 

Jumlah Halaman 96 halaman 

Bahan Halaman isi : HVS. Sampul : Art Carton 

Jilid Perfect Binding 

Harga Rp. 80.000.- 

3.1.7.2. Buku “Ya, Kami Berbeda” 

Buku “Ya, Kami Berbeda” menceritakan perbedaan budaya dan juga hobi dari para 

tokoh. Setiap halamannya hanya diisi oleh satu karakter dengan background polos, 

sehingga kita benar-benar terfokus pada tokoh. Isi pada buku ini hanya 

menceritakan perbandingan para tokoh tanpa konflik. 

Gambar 3.14. Tampilan Buku “Ya, Kami Berbeda” 

Buku ini membawakan kebudayaan dan perbedaan yang banyak, akan tetapi terlalu 

banyak white space. Wajah karakter-karakter yang ada terlihat sama, karakter 

dibedakan berdasarkan pakaian dan property yang dipegang. 
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Tabel 3.4. Tabel Spesifikasi Buku “Ya, Kami Berbeda” 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.3. Buku “What I Like About Me” 

Buku ini menggambarkan dan menceritakan berbagai keunikan dari fisik tiap-tiap 

anak. Bentuk fisik yang dijelaskanpun yang biasanya dianggap tidak ideal oleh 

masyarakat. Anak-anak yang ada pada cerita inipun percaya diri dan bangga dengan 

apa yang mereka punya. 

Gambar 3.15. Tampilan Buku “What I Like About Me” 

Setiap karakter digambarkan dengan perbedaan yang jelas, dari perbedaan 

suku, warna kulit, dan rambut, Tidak ada konflik yang terlihat pada cerita, hanya 

Judul Ya, Kami Berbeda 

Penulis Asa 

Penerbit Aksa Berama Pustaka 

Bahasa Indonesia 

Ukuran 21 x 21 cm 

Jumlah Halaman 16 halaman 

Bahan Halaman isi : Art Paper. Sampul : Art Carton 

Jilid Saddle Stitching 

Harga Rp. 42.000.- 
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menggambarkan bahwa perbedaan itu baik. Pada bagian akhir buku, terdapat 

cermin kecil agar anak juga bisa melihat bagian apa yang anak sukai dari tubuhnya. 

Tabel 3.5. Tabel Spesifikasi Buku “What I Like About Me” 

Judul What I Like about Me! 

Penulis Zobel Nolan, Allia 

Penerbit Reader's Digest Children's Books 

Bahasa English 

Ukuran 21x21 cm 

Jumlah Halaman 14 halaman 

Bahan Halaman isi : Art Paper. Sampul : Hard cover 

Jilid Perfect Binding 

Harga Rp. 89.000.- 

3.1.7.4. Analisis Data 

Dari hasil observasi dan studi eksisting, penulis juga melakukan analisis SWOT 

dari kelima buku. 

1. Strength : ilustrasi yang lucu, diselipkan interaksi dengan pembaca sehingga 

pembaca bisa melakukan evaluasi setelah membaca cerita. 

2. Weaknesses : 3 dari 5 terisi penuh dengan teks sehingga dapat membuat 

bosan. 

3. Opportunity : Jarang ada buku cerita berilustrasi yang digabungkan dengan 

aktifitas. 

4. Threat : Penggunaan ilustrasi lucu sebagai pemikat pada cover. Orang tua 

memilih buku dari segi ekonomis, satu buku tetapi memuat banyak cerita. 
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 Metodologi Perancangan 

Metologi yang diterapkan penulis menurut Cullen (2005) dalam perancangan ini 

yaitu : 

1. Brainstorming 

Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap research. Brainstorming bisa 

dilakukan sendiri atau dengan tim. Tidak ada batasan dalam melakukan 

brainstorming untuk mendapatkan hasil yang luas dan dari berbagai 

perspektif. Tahap ini bisa meliputi freewritings, mind maps, dan mencatat 

ide-ide yang muncul. 

2. Conceptualization 

Penulis mengkonsepkan ide dan rencana visual dari proyek yang ingin 

dibuat. Konsep didapat dari menggabungkan desain, fungsi dan juga pesan 

yang ingin disampaikan ke audien. Desain yang dibuat harus mudah 

dipahami, menarik, informatif dan komunikatif. 

3. Experimentation and development 

Pada tahap ini penulis mengeksplor warna, komposisi, dan typography. 

Penulis memeriksa dan mengurutkan konten beserta visual, mencoba 

mengkombinasikan aset yang ada untuk mendapatkan solusi yang tepat 

4. Execution 

Penulis memeriksa semua detail desain, konten, komposisi, tata letak serta 

alur yang baik. 
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