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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku Anak 

Buku anak merupakan buku yang secara khusus ditujukan untuk anak, baik itu 

dari segi cerita, style gambar maupun jenis typeface yang digemari oleh anak. 

Terdapat beberapa ragam jenis buku, baik cerita yang disampaikan merupakan 

cerita fiksi atau non-fiksi.  Cerita fiksi adalah merupakan cerita yang dibuat-buat. 

Anak akan lebih menyukai cerita fiksi karena cerita fiksi akan mengembangkan 

dunia hayal mereka. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bertujuan 

untuk memperluas argument. Keberagaman jenis buku anak tersebut didasari oleh 

perkembangan psikologis anak serta kreativitas penulis yang berkembang. 

Adapun pembagian buku cerita anak yang kini dikenal antara lain sebagai berikut. 

Buku anak jenis Wordless Picture Book memiliki ciri kusus yaitu buku 

yang dibuat tanpa kata-kata untuk menjelaskan gambar. Anak yang belum bisa 

membaca dapat memahami dengan mudah tanpa perlu memahami isi cerita 

dengan membaca narasi yang biasa terdapat pada buku bacaan anak pada 

umumnya. Dalam buku ini, illustrator dituntut untuk membuat gambar yang 

detail agar menarik perhatian anak. Dalam hal ini, anak akan cenderung menyukai 

gambar yang lebih sederhana dengan menggunakan warna yang lebih sedikit 

mengingat bahwa pembaca usia ini masih memiliki keterbatasan dalam 

menangkap warna. 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Gambar 2.1. A Ball For Daisy (designmom.com) 

 

Picture Book, atau yang lebih dikenal dengan cergam atau cerita bergambar 

dengan sebuah ciri khas yang sangat terlihat yakni gambar atau ilustrasi yang 

lebih mendominan pada setiap lembarnya. Gambar yang terdapat pada buku 

ilustrasi ini cenderung lebih berirama, sehingga anak akan dengan mudah 

memahami jalan cerita yang ingin diceritakan oleh penulis. Adapun kesulitan 

yang akan ditemukan dalam proses pembuatan Picture Book ini adalah kosa kata 

anak yang harus disesuaikan dengan usia serta pemahaman anak. 

   

Gambar 2.2. Expect If (designmom.com) 

 

 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013

http://www.designmom.com/2012/06/book-of-the-week-a-ball-for-daisy/
http://www.designmom.com/2012/06/book-of-the-week-a-ball-for-daisy/


8 
 

Novel merupakan buku fiksi anak yang tampil dengan teks penuh pada 

halaman buuku tanpa disertai dengan media visualisasi sebagai pendukung 

penjelasan cerita. Namun, tak jarang pula diemukannya beberapa novel yang 

menyelipkan ilustrasi sebagai selingan gambaran penjelasan pendukung elemen 

sebuah cerita yang ingin diangkat. 

   

Gambar 2.3. Fairy Tales (designmom.com) 

2.2. Buku Ilustrasi 

 Anak – anak memiliki beragam jenis buku ilustrasi yang bertujuan agar si 

pembaca dini tersebut mampu memahami maksud dan tujuan yang ingin 

disampaikan dengan baik dan benar memalui media visualisasi yang ingin 

digambarkan oleh penulis dalam menyampaikan cerita dan pesan. Menurut 

penelitian yang dijabarkan dalam websitenya, Janet Evans menjelaskan mengenai 

pembagian buku ilustrasi anak. Ia menjelaskan bahwa buku ilustrasi anak terbagi 

atas empat jenis buku yang berbeda. 

Jenis yang pertama adalah komik, menurutnya komik bisa disebut juga 

sebagai seni yang berurutan. Istilah tersebut dikenal pada tahun 1985 oleh Eisner. 

Ia sendiri mendifeinisikan komik sebagai ruang kosong yang memiliki urutan 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013

http://www.designmom.com/2012/06/book-of-the-week-a-ball-for-daisy/
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gambar dimana biasanya terdapat cerita yang ingin dijelaskan. Komik biasanya 

menggunakan gelembung teks yang digunakan sebagai penempatan tulisan dari 

ucapan yang dijelaskan oleh tokoh yang terdapat dalam cerita komik tersebut. 

 

 

Gambar 2.4. Calvin and Hobbes (librarycartoons.wordpress.com) 

 

Jenis yang kedua adalah novel grafis yang memiliki sebuah ciri khusus 

diantaranya ilustrasi yang lebih mendominasi bila dibandingkan dengan teks. 

Ilustrasi yang dibuat dalam novel grafis ini lebih mendekati gaya realistis. Novel 

grafis ini biasa disebut juga sebagai buku komik panjang dimana kotak yang 

digunakan untuk penggambaran visualisasi cerita yang diangkat oleh penulis 

memiliki ukuran yang lebih besar bila dibandingkan dengan buku ilustrasi  jenis 

komik. 

 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013

http://librarycartoons.wordpress.com/
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Gambar 2.5. Calvin and Hobbies (progressiveboink.com) 

Jenis yang ketiga adalah buku bergambar dimana buku bergambar adalah 

sebuah seni penggabungan antara media visual dengan narasi cerita. Ia 

menjelaskan bahwa dalam mengangkat sebuah cerita, buku bergambar biasanya 

dirancang dengan penggambaran ilustrasi dan narasi berupa kalimat yang 

ditampilkan secara bersamaan dalam selembar halaman buku ilustrasi, namun tak 

jarang juga ditampilkan dalam berbeda halaman. 

   

Gambar 2.6. The Snow Day (designmom.com) 

 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013

http://www.progressiveboink.com/
http://www.designmom.com/2012/06/book-of-the-week-a-ball-for-daisy/
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Jenis yang keempat adalah contemporary books dimana jenis ini memiliki 

perbedaan bila dibandingkan dengan picture books. Contenporary books biasanya 

ditujukan untuk anak yang usianya lebih matang karena teks yang digunakan akan 

lebih banyak bila dibandingkan dengan picture books. Selain itu juga keterkaitan 

antara gambar dengan narasi yang ditampilkan juga memiliki perbedaan. Teks 

tidak lagi menjelaskan mengenai sebuah kejadian yang telah digambarkan pada 

ilustrasi yangtelah dibuat, melainkan akan menjelaskan mengenai kejadian yang 

lain dari sebuah cerita yang diangkat pada buku tersebut. 

   

Gambar 2.7. Fairy Tales (designmom.com) 

2.3. Anatomi Buku 

Anatomi buku merupakan bagian terpenting dalam pembuatan buku penulis 

secara fisik karena bila sebuah buku tidak memiliki anatomi yang sesuai dengan 

teori yang ada, maka pembaca pun akan tidak tertarik untuk membaca buku 

tersebut. Karena hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca untuk pertama kali 

adalah penampilan fisik dari sebuah buku. Dalam buku yang berjudul Anatomi 

Buku karangan Iyan Wb, buku secara keseluruhan dibagi menjadi lima bagian. 

Diantaranya sampul buku yang memiliki beberapa bagian.  

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013

http://www.designmom.com/2012/06/book-of-the-week-a-ball-for-daisy/
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Yang pertama, sampul depan yang merupakan bagian penting dimana 

penbaca akan merasa tertarik jika sebuah buku memiliki kover yang menarik. 

Kover depan ini biasanya berisikan mengenai judul, nama penulis, nama pemberi 

pengantar stau sambutan, logo dan tahun penerbit.  

Yang kedua, kover belakang, bagian ini biasanya berisikan judul buku, 

sinopsis, biografi penulis, ISBN (International Standard Book Number), barcode, 

logo dan alamat penerbit.  

Yang ketiga, punggung buku, bagian ini biasanya terdapat pada buku yang 

memiliki ketebalan tertentu serta dijilid dengan menggunakan board. Hal yang 

biasa terdapat pada punggung buku antara lain nama pengarang, nama dan logo 

penerbit. 

   Yang keempat adalah endorsement yang memiliki tujuan untuk menambah 

daya pikat buku yang ditulis di kover buku atau kover belakang. Pada 

umumnya endorsement berisikan dukungan atau pujian yang ditujukan kepada 

penulis. 

Yang kelima, lidah kover merupakan bagian yang jarang yang ditemui 

pada buku umunya, karena biasanya hanya lidah kover ini berisikan foto, 

riwayat hidup pengarang serta ringkasan buku yang diterbitkan demi 

kepentingan estetika saja. 

Sedangkan dalam buku yang berjudul Get It Printed, Eric Kenly 

menyebutkan terdapat anatomi buku terbagi menjadi dua yaitu anatomi round 

back dan square back yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Gambar 2.9. Anatomi Buku Round Back (Getting it Printed) 

 

 

 

Gambar 2.10. Anatomi Buku Square Back  (Getting it Printed) 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Gambar 2.11. Anatomi Buku  (Getting it Printed) 

2.4. Jenis Penjilidan 

Dalam hal membuat buku, hal yang paling diutamakan agar buku menjadi terlihat 

menjadi satu kesatuan adalah cara buku tersebut dijilid sesuai dengan kebutuhan 

yang ingin dicapai. Menurut buku karangan Eric Kenly dan Mark Beach, terdapat 

dua belas  jenis penjilidan dalam melakukan penjilidan buku, diantaranya perfect, 

lie flat, burst perfect, case, side stich, saddle stich, crew and post, plastic grip, 

comb, spiral, double-loop wire dan ring. 

 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Gambar 2.12. Jenis Penjilidan  (Getting it Printed) 

2.5. Ilustrasi Anak 

Dalam membuat sebuah buku ilustrasi anak, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, diantaranya adalah tema yang ingin diangkat, jenis ilustrasi yang 

ingin dibuat, warna yang menarik untuk anak, typografi yang mudah dibaca 

namun tetap berkesan menarik untuk anak, teknik yang digunakan dalam 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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mambuat gambar ilustrasi anak, pemilihan karakter yang sesuai dengan target dan 

layout yang dibuat semenarik mungkin sehingga menarik minat baca anak. 

Menurut buku karangan Martin Salis dalam bukunya yang berjudul 

Ilustrating Children’s Books Creating Picture for Public, terdapat beberapa media 

dan teknik yang digunakan untuk menciptakan buku ilustrasi yang menarik untuk 

anak. Diantaranya dengan menggunakan watercolor, cat akrilik, cat minyak dan 

pastel, pemakaian warna hitam dan putih, mixed media dan dengan menggunakan 

computer. Tentunya kesemua teknik yang akan dipakai dalam membuat sebuah 

buku ilustrasi tersebut haruslah berdasarka minat dan kesukaan anak yang ingin 

dituju sebagai target utama pembaca, agar anak menjadi tidak bosan dan pesan 

yang ingin disampaikan dapat dimengerti dengan anak dengan sebaik mungkin. 

Adapula pembuatan karakter yang dibuat sesuai dengan cerita yang ingin 

disampaikan haruslah sesuai dengan jenis karakter ilustrasi. Menurut buku 

karangan Gumelar , dalam membuat sebuah karakter terdapat beberapa faktor 

yang harus diperhatikan, diantaranya sebuah karakter harus dapat mencerminkan 

emosi dan sifat yang diinginkan melalui penggambaran yang dilakukan. Karakter 

yang dibuat juga harus mempengaruhi kesekuruhan cerita. Misalnya saja sebuah 

karakter seperti Barbie tidak akan cocok dimasukan ke dalam cerita seperti 

doraemon. Adapun beberapa karakter design yang digambarkan pada umumnya 

yang pertama adalah cartoon style dimana memiliki arti yakni sebuah gambar 

yang lucu. Karakter ini lebih mengacu pada sebuah tokoh karakter yang lucu. 

Yang kedua adalah semi cartoon style yang mengacu pada karakter semi realis 

seperti contoh yang dapat dan sering kita jumpai yakni karakter karikatur yang 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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memiliki ciri khas. Namun terdapat banyak style lain yang dibuat oleh seorang 

designer. Tentunya itu semua tergantung atas skill yang dimiliki olehnya. Yang 

ketiga adalah realism style dimana gaya realis ini cenderung lebih mendekati 

anatomi dari bentuk asli atau objek yang sedang ingin digambar oleh seorang 

designer seperti misalnya poster tubuh manusia, penggambaran wajah yang 

mendekati proporsi pada kenyataanya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Proses Perbandingan Karakter (Understanding Comics) 

 

Sebuah tokoh yang digambarkan designer pada gambar diatas telah terlihat 

jelas bahwa gambar tersebut dibuat dengan style realis memperhatikan ukuran 

yang tepat bila dibandingkan dengan ukuran yang aslinya. Gambar paling kiri 

tersebut menggambarkan seorang tokoh yang hanya bisa dimasuki oleh tokoh itu 

saja sedangkan gambar paling kanan juga sama-sama menggambarkan seorang 

figure namun bedanya tidak memperhatikan bentuk ukuran dengan yang asli 

namun gambar tersebut bisa dimasuki oleh figure siapapun karena bentuknya 

yang natural. Menurut Scoot, pemahaman anak akan sebuah jalan cerita tentunya 

akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan karakter cartoon sebagai 

penggambaran tokoh yang sedang dibahas. 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Dalam mementukan warna untuk sebuah buku ilustrasi anak, Dra. Sulasmi 

Darma Prawira menjelaskan bawa ketika mengintrerpretasikan hasil ekspresi seni 

anak-anak dari umur tiga sampai lima tahun, para ahli menyimpulkan bahwa 

warna cerah menunjukan tendensi emosi yang tinggi. Penggunaan warna biru dan 

hitam yang dilakukakan secara berulang mengindikasikan sebagai bentuk 

pengendalian diri dan penahan emosi. Sedangkan  teori warna menurut Molly E. 

Hilzschlas yang menjelaskan bahwa warna memiliki kesan tersendiri yang ingin 

disampaikan sehingga dapat dipergunakan dalam membuat buku ilustrasi tersebut 

agar bisa menyampaikan emosi melalui warna yang dipakai adalah sebagai 

berikut: 

Warna Respon Psikologis  

Merah Kuat, bertenaga, hangat, nafsu, cinta, 

bahaya, agresif. 

Biru Percaya, aman, teknologi, kebersihan 

Hijau Sehat, alami, pandangan yang enak, 

pembaruan. 

Kuning Optimis, harapan, curang, pengecut. 

Orange Energi, seimbang, hangat 

Coklat Bumi, mampu dipercaya, nyaman 

Abu-abu Intelek, modis, sendu, merusak 

Putih Murni, bersih, cermat, kematian 

Hitam Misteri, mewah, kematian, ketakutan 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Ungu Misteri, agung, perubahan bentuk, 

arogan 

Tabel 1.1 Tabel Warna (Buku Tipografi, Dalton Sihombing) 

 

Dalam membuat sebuah buku hal yang tak kalah penting adalah typografi 

yang akan dipakai dalam penulisan teks pada sebuah buku bacaan. Menurut Daton 

Sihombing, tiporgafi menjadi salah satu legability yang sangat komples dimana 

tipografi secara umum menjadi faktor pendukung keberhasilan legability. 

Tipografi sendiri terbagi menjadi 2 yakni tipografi mikro, yaitu menyangkut 

penampilan visual rancangan huruf mendasar seperti desain tata letak. Dan 

tipografi makro, yaitu lebih menyinggung masalah strategi kreatif konsep desain, 

serta sebagai sebuah solusi komunikasi yang tepat sesuai sasaran target 

audiencenya. Pemilihan tipografi yang tepat bisa membangun mood pembaca dan 

dapat memahami secara tepat pesan yang ingin disampaikan pada pemabaca.  

Adapun penyusunan unsur visual yang dibuat agar tampilan menjadi lebih 

menarik untuk anak-anak adalah dengan memiliki unsur seperti komposisi yang 

merupakan sebuah pengorganisasian beberapa unsur rupa yang disusun menjadi 

karya desain grafis secara harmonis antara satu bagian dengan bagian yang lain, 

maupun dengan antara bagian dengan keseluruhan dari desain yang ingin dibuat. 

Yang kedua adalah kesatuan agar terlihat saling mendukung satu sama lain 

sehingga akan terlihat fokus dengan satu tujuan yang pertama kali dilihat oleh 

mata baik itu keaatuan antara ukuran, dominan pada warna, dominan pada 

peletakkan atau penempatan objek ataupun sebuah kesatuan dapat terlihat dengan 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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menyatukan arah dan bentuk dari suatu desain yang ingin dibuat. Yang ketiga 

adalah keseimbangan yang merupakan prinsip dalam sebuah komposisi yang 

menghindari kesan berat sebelah atau suatu bidang atau ruang yang diisi dengan 

unsure-unsur rupa. Keseimbangan tersebut pada umunya dibagi menjadi dua yaitu 

balans simetris dan asimetris serta balans memusat dan menyebar. 

Pada sebuah desain tentunya hal yang terpenting yang tidak bisa dilupakan 

adalah irama atau bisa disebut sebagai penyusunan unsur dengan mengikuti suatu 

pola penataan tertentu secara teratur sehungga terdapat kesan yan menarik. Pada 

umumnya penempatan tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan 

maupun pergantian secara teratur sehingga enak dilihat. 

Dalam penempatan kontras dalam sebuah desain, diharapkan agar 

penepatan kontras tersebut ditampilkan secukupnya karena bisa mengakibatkan 

desain menjadi terlalu berlebihan selain itu juga bisa muncul ketidak teraturan dan 

kontradiksi yang jauh dari kesan harmonis yang bisa menghancurkan keindahan 

sebuah karya. 

2.6. Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun 

Menurut buku karangan Elizabeth B. Hurlock anak pada umumnya akan 

mengalami perkembangan yang berbeda tiap individunya. Setiap anak akan 

mengikuti pola perkembangan yang mereka peroleh berdasarkan dari apa yang 

mereka terima di lingkungan sekitarnya. Namun tidak semua anak akan 

mengalami perkembangan yang sama karena setiap anak memiliki kemampuan 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya saja kemampuan anak untuk mudah 

memahami kata-kata dengan cepat pada usia 4-5 tahun.  

Adapun perkembangan anak yang paling mendasar adalah mengenai 

perkembangan fisik mereka. Pada usia 4-5 tahun, anak akan mengalami 

pertumbuhan berat badan dan pertumbuhan tinggi yang secara berkala dapar 

diukur. Menurut Dobzhansky dalam buku karangan Elizabeth B. Hurlock ini 

menyatakan bahwa perkembangan fisik yang dialami oleh anak akan bergantung 

sepenuhnya pada faktor keturunan atau kondisi genetik yang diturunkannya. Ada 

pula kondisi lain yang dapat mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya 

adalah seperti makanan, lingkungan sekitar seperti cahaya matahari, hawa segar 

yang dihirup anak, iklim, emosi anak itu sendiri serta pengerahan fisik. 

Perkembangan lain yang turut berpengaruh adalah perkembangan 

kecerdasan anak yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemapuan bawaan 

yang dimiliki anak itu sendiri, suasana lingkungan sekitar yangmendorong anak 

untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengarah ke pendidikan. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock, dalam masa perkembangan anak usia 4-5 

tahun ini terdapat masa dimana anak akan mengalami situasi keseimbangan atau 

ketidak seimbangan dalam perkembangan baik itu secara fisik atau emosi yang 

ditunjukan oleh anak tersebut. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah 

bagaimana anak menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru. Bila anak 

tersebut mudah ditangani maka anak tersebut tergolong pada anak yang memiliki 

perkembangan yang seimbang. Namun jika sebaliknya, maka anak akan 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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mengalami sebuah situasi ketidak seimbangan yang akan mengakibatkan anak 

akan merasakan sulit dalam mengambil keputusan, bertindak sesuka hatinya dan 

akan mengalami rasa ketakutan atau tidak nyaman jika berada di lingkungan yang 

asing. Ketika anak menginjak usia 4-5 tahun, anak akan mengenal dunia pra-

sekolah dimana anak akan disiapkan dan dibimbing untuk menyiapkan dirinya 

agar siap untuk negjinka periode berikutnya yakn usia sekolah. Dalam memasuki 

tahap ini, anak akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

teman sebayanya. 

2.7. Gizi 

Gizi merupakan suatu zat yang dibutuhkan manusia dalam pemenuhan fungsi 

yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga, menumbuhkan dan merawat jaringan 

yang akan tumbuh maupun jaringan yang telah tubuh sejak lama dan mengatur 

proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Gizi sendiri dapat dengan 

mudah kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Baik itu berupa 

makanan dalam berupa sayuran, telur daging-dagingan, buah maupun susu yang 

kita minum fakta tersebut dikemukakan oleh Almaitser. 

Dalam hal ini pemenuhan kecukupan gizi bisa disebut dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Kelompok rawan gizi merupakan suatu kondisi dimana 

seharusnya pada usia tersebut gizi sudah terpenuhi dengan tepat karena bila tidak 

terpenuhi dengan tepat pada usia yang benar maka dalam kurun waktu yang 

panjang bisa saja terjadi beberapa ganguan kesehatan. 

Proses Perancangan Buku..., Agnes Valentine, FSD UMN, 2013
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Adapun zat makro yang terdapat dalam tubuh merupakan zat yang 

dikonsumsi dalam skala yang banyak karena dalam pemenuhannya zat makro 

memiliki fungsi untuk kekuatan dalam melakukan kgiatan penuh sehari-hari dan 

untuk menjaga serta membentuk jaringan tubuh. 

Adapun sumber zat makro dan manfaat bila dikonsumsi antara lain: 

a. Karbohidrat 

Mampu menghasilkan kekuatan yang dibutuhkan yakni sekitar 50%-70% dari 

total energi yang diperlukan manusia. Biasanya terdapat pada makanan pokok 

seperti nasi, kentang, jagung sagu dan gula. 

b. Protein 

Mampu menghasilkan antibodi dan merawat pembentukan anti bodi yang 

telah terbentuk di dalam tubuh. Dan bila manusia mengalami dehidrasi, 

protein juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan kadar air dalam 

tubuh. Protein sendiri dibagi menjadi 2 jenis yakni protein hewani berasal dari 

mahkluk yang bernapas. Protein hewani ini bisa ditemukan pada daging ayam, 

daging sapi, ikan, telur, keju dan lain-lain. Serta protein nabati merupakan 

protein yang  berasal dari tumbuh-tumbuhan yang biasa terdapat pada tempe, 

tahu, oncom, kacang-kacangan. 

c. Lemak  

Lemak memiliki fungsi untuk memelihara suhu agar tubuh manusia tetap 

hangat dan melindungi organ tubuh yang penting seperti jantung dan janin. 
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Lemak dapat dengan mudah dijumpai pada minyak,mentega, margarin, 

kacang-kacangan dan daging ayam maupun sapi. 

Dalam pemenuhan gizi makro ini, jika seorang manusia mengalami kekurangan 

zat makro maka yang terjadi adalah: 

- Marasmus, yaitu suatu kondisi energi parah yang terjadi yang disebabkan 

oleh keterlambatan dalam pemenuhan makanan tambahan. Gejala yang 

akan dialami antara lain pertumbuhan fisik yang terhambat, lemak bawah 

yang megalami pengurangan dan muka yang terlihat lebih tua. 

- Kwashiorkor, yaitu suatu kondisi kurangnya protein. Gejala yang akan 

dialami antara lain pertumbuhan fisik yang terhambat, otot yang melemah, 

edema, muka akan terlihat bulat, tidak nafsu makan, rambut rontok, hati 

membesar dan berlemak.  

Sedangkan bila seorang anak mengalami kelebihan zat makro biasanya 

dikarenakan konsumsi makanan manis yang berlebih yang akan mengakibatkan 

kegemukan sebagai awal dari pemicu diabetes mellitus (gula darah), hipertensi 

(darah tinggi) dan kelebihan kolesterol. Jika pada usia balita gejala awal kelebihan 

zat makro terjadi maka ketika tumbuh dewasa anak tersebut akan mengidap 

berbagai penyakit. 

Menurut buku petunjuk Sari Husada Kader 002, zat memiliki kegunaan 

untuk mengatur fungsi tubuh namun zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh hanya 

dalam jumlah yang sedikit karena pada dasarnya tubuh tidak bisa memproduksi 
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sendiri zat mikro, sehingga dalam pemenuhannya manusia perlu mengkonsumsi 

makanan yang bervitamin.  

Tentunya semua itu perlu dikonsumsi dengan takaran yang cukup untuk 

dapat dicerna dalam tubuh dengan baik. Takaran yang lazim diberikan antara lain 

karbohidrat 97%, lemak 95%, dan protein 92%. 

2.8. Masa Sulit Makan Anak 

Menurut Suntina Almaister, gangguan atau kesulitan makan yang terjadi 

ada anak bisa saja terjadi karena dua faktor. Pertama faktor premier yakni susunan 

makanan yang salah dalam kuantitas atau kualitas yang disebabkan karena 

kurangnya distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang 

salah dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor sekunder dalam arti gangguan 

pencernaan. 

Menurut Wied Harry, anak yang berusia 4-5 tahun secara bertahap akan 

terbentuk kepribadiannya. Anak akan merasa terbebas dari pengaruh dan paksaan 

orang lain, serta berani untuk memilih sehingga terjadi sikap penolakan yang 

sudah bisa dilihat pada anak usia 4-5 tahun ini. Dalam masalah kesulitan makan 

pada anak biasanya anak akan mulai berani mengungkapkan makanan mana yang 

ia lebih suka untuk dikonsumsi sehingga anak akan berani untuk menolak 

makanan tertentu yang ia tidak sukai. Hal yang sering ditemui adalah masalah 

nafsu makan anak yang sulit dikendalikan. Anak akan memilih makanan yang 

memiliki nilai gizi rendah. 
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2.9. Pola Makan Mengah ke Atas 

Menurut  Almaister pola makan untuk keluarga golongan menengah ke atas 

memiliki kecenderungan mengkonsumsi makanan dengan kalori yang tinggi 

dengan gizi yang rendah. Hal ini dikarenakan oleh status eknomi yang 

mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan berprilaku sesuai dengan keadaan 

satus social yang mereka capai pada titik itu. Adapun aspek yang mempengaruhi 

adalah sosial-kultural dimana makanan digunakan sebagai bentuk menyatakan jati 

diri suatu golongan masyarakat karena makanan biasanya dianggap sebagai 

bentuk simbolisasi secara tidak langsung. Adapun status ekonomi yang menjadi 

alasan paling mendasar terbentuknya pola makan menengah ke atas   
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