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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buku Cerita Bergambar 

Pengertian buku menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa helai 

kertas yang terjilid (berisi tulisan untuk dibaca atau halaman-halaman kosong 

untuk ditulisi). Cerita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuturan 

yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan 

sebagainya). Gambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan 

barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan cat, tinta, 

dan sebagainya, sedangkan bergambar adalah dihiasi dengan gambar; ada 

gambarnya.  

Secara keseluruhan buku cerita bergambar adalah peristiwa dalam bentuk 

gambar yang tersusun dalam sebuah buku berisi cerita yang menuturkan 

perbuatan, pengalaman, atau kejadian, dan sebagainya, yang menggunakan 

karakter manusia, hewan, dan sebagainya sebagai objek cerita, yang disertai 

dengan gambar. Dalam artikel “Memahami Genre Buku Cerita Anak” yang 

dimuat oleh Mata Baca, Menurut Ciptanti Putri, buku cerita bergambar adalah 

sebuah buku yang ilustrasinya berperan penting dalam keseluruhan alur cerita 

(Putri, 2004, Hlm.1). 

Buku bergambar berasal dari Perancis, yang bermula pada masa prasejarah 

di gua Lascaux, Perancis Selatan, ditemukan goresan berupa gambar-gambar 

bison, binatang sejenis, banteng, atau kerbau Amerika. Gambar-gambar ini belum 
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mengandung sandi yang membentuknya menjadi bahasa namun sudah merupakan 

pesan sebagai upaya komunikasi non verbal paling kuno (Angkat, 2004, hlm1). 

 Pada tahun 3500 SM, bangsa Mesir telah memanfaatkan tanaman papirus, 

sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada 

zaman kuno. Pada zaman yang lebih maju, pembuatan gambar bukan lagi di atas 

papirus, namun beralih ke bentuk mozaik (susunan lempeng batu berwarna). Di 

Yunani karya ini berlangsung hingga abad empat Masehi. Pada zaman Romawi 

cerita bergambar berkembang pesat yang selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa 

(Angkat, 2004, Hlm.1). 

 Karya Ulrich Boner, Der Edelstein (1461), yang dicetak oleh Albrect 

Pfister dari Bamberg, merupakan buku bergambar pertama kali dicetak 

(Norman‟s, 2004, Hlm.1). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buku pertama kali dicetak 

 (http://www.historyofinformation.com) 

 

Di Eropa buku cerita bergambar anak-anak dibuat oleh John Amos Comenius 

pada 1659 dengan karya Orbis Sensualium Pictus. John Amos Comenium 

merupakan orang pertama yang mulai mengikutsertakan gambar-gambar sebagai 

ilustrasi dalam buku teks. 
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Gambar 2.2 Orbis Sensualium Pictus 

 (http://www.historyofinformation.com) 

 

Awal abad 19 di Inggris merupakan puncak periode buku ilustrasi untuk 

anak-anak. Pada tahun 1960 mulai menggunaka ilustrasi yang imajinatif pada 

buku cerita anak-anak. Gambar telah dibebaskan dari batasan penyajian sesuatu 

yang realis, sebagai gantinya banyak fantasi-fantasi bermunculan. Teknik 

fotografi memperkaya teks dalam buku cerita anak. Banyak buku cerita anak-anak 

pada masa itu seperti The Snowy Day (1962) oleh Ezra Jack Keats, Inch By Inch 

(1960) oleh Leo Lionni. 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.3 Inch by Inch 

 (http://www.mermaidtheatre.ns.ca) 
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Gambar 2.4  The Snowy Days 

 (http://www.goodreads.com) 

 

Lalu muncul cerita-cerita dongeng seperti Shoemaker and the Elves karya 

Adrianne Adams (1960) dan Tom Tit Tot karangan Evalinne Ness (1965). Buku 

cerita bergambar tentang makhluk hidup muncul sesudahnya seperti Where the 

Wild Thing Are (1963) karangan Maurice Sendak, dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 2.5 The Shoemaker and the Elves  

 (http://www.readthatagain.com) 

 

Pada pertengahan tahun 1960, muncul jenis terbaru dari buku bergambar 

dimana ilustrasi tidak lagi memperkaya namun justru mendominasi teks dalam 

buku seperti Cinderella (1965), The Magic Flute (1966), Snow White and the 

Seven Dwarfs (1972) Karya Stephen Spender. 
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Di tahun 1970 buku cerita bergambar untuk anak-anak telah berkembang 

menjadi karya yang artistik, berbagai macam variasi, bentuk kreativitas, imajinasi 

dan ekspresi dari pembuatnya. Kemudian pada tahun 1980-1990 muncul banyak 

illustrator berbakat seperti Chris van Allsburg, Barry Moser, Jerry Pinkney, Alice 

and Martin Provensen, Trina Schart Hyman, Susan Jeffers, dan Jeanette Winter 

(Angkat, 2004, Hlm.2) 

Di Indonesia terdapat istilah komik klasik yaitu “Tjegram”. Menurut  

Lahirnya akronim tjegram berasal dari “Tjerita bergambar”. Menurut pengamat 

budaya, Arswendo Amowiloto menyebutkan bahwa lahirnya akronim „Tjegram‟ 

yang menjadi istilah komik klasik di Indonesia berasal dari „Tjerita bergambar‟ 

yang dikreasikan untuk menghaluskan istilah serapan „komik‟ (comics) dari 

bahasa asing, yang pada masa itu mempunyai reputasi buruk karena banyak 

mengandung unsur pornografi dan pornoaksi (Karna, 1986, Hlm.7). Ia juga 

menegaskan bahwa istilah komik klasik Indonesia yaitu cerita bergambar, cerita 

tak lagi harus dibatasi dengan teks tertulis (verbal), tapi juga dapat didekatkan 

kepada narasi bercerita. 

Cerita bergambar atau komik pertama kali terbit di Indonesia sejalan 

dengan munculnya media masa berbahasa melayu Cina di masa pendudukan 

Belanda. Cerita bergambar Put on karya Kho Wan Gie tahun 1930 di Harian Sin 

Po, menceritakan sosok gendut bermata sipit yang melindungi rakyat kecil 

bercerita Indonesia sebagai tanah kelahirannya. Komik ini sangat popular masa 

itu, sedangkan nama Put On adalah jenis cerita bergambar yang bercorak humor 

berbentuk kartun. 
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Cerita bergambar bercorak realistik baru dimulai oleh Nasoen As sejak 

tahun 1939. Bonnet menempatkan awal Perang Dunia I sebagai masa 

pertumbuhan awal komik Indonesia, komik pertama dalam khasanah sastra 

Indonesia ialah Mencari Putri Hijau (Nasroen As) dimuat dalam Harian Ratoe 

Timoer. Pada masa pendudukan jepang tahun 1942 muncul cerita legenda Roro 

Mendut karya B. Margono, di Harian Sinar Matahari Jogjakarta. Setelah Indonesia 

merdeka Harian Kedaulatan Rakyat memuat komik Pangeran Diponegoro dan 

Joko Tingkir. Pada tahun 1948 muncul juga cerita kependudukan Jepang oleh 

Abdul Salam. Cerita yang bertemakan petualangan dan kisah – kisah 

kepahlawanan / heroisme yang diangkat dari cerita rakyat sehubungan dengan 

situasi politik cukup marak pada masa itu. Buku komik jenis ini banyak muncul 

pada tahun 1952, misalnya Sri Asih (1952) karya R.A Kosasuh, Kapten Jani, 

Panglima Najan / Tino Sidin dan sebagainya (Angkat, 2004, Hlm.3). 

2.2 Tipografi Dalam Buku Cerita Bergambar 

Tipografi memiliki andil yang cukup besar pada tampilan sebuah buku cerita 

bergambar. Karena di dalamnya tidak hanya menampilkan ilustrasi, namun 

kehadiran text dengan pemilihan tipografi tertentu dapat berperan penting sebagai 

pendukung keberhasilan sebuah desain (Supriyono, 2010, Hlm. 23) 

Jenis huruf yang Anda pilih dengan tepat belum tentu menghasilkan teks 

yang nyaman dan menyenangkan untuk dibaca. Beberapa pertimbangan dalam 

memainkan huruf antara lain ukuran (point-size), variasi (style), panjang baris 

(line-length), spasi (character space, word space, line space), dan bentuk susunan 

(alignment), (Rustan, 2010, Hlm.74). 
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a. Ukuran huruf 

Nilai keterbacaan (readability) ditentukan oleh besar-kecilnya huruf. Huruf yang 

besar cenderung lebih mudah dibaca. Namun tidak berarti bahwa semua desain 

harus menggunakan huruf dengan ukuran yang besar. Maka dari itu harus 

bijaksana dalam menentukan mana huruf yang perlu dibuat besar atau kecil 

(Rustan, 2010, Hlm.18). 

Dalam desain buku anak-anak, tipografi yang digunakan tidak boleh 

terlalu kecil dan terlalu besar serta dapat dibaca dengan mudah. Ukuran huruf 

yang digunakan rata-rata 12-18  points. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat 

dengan mudah mengenal huruf dan tidak mengalami kesulitan dalam membaca 

(Rustan, 2010, Hlm. 85). 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Buku Cerita Bergambar Idolaku 

 (Sumber : Chica. Idolaku. Jakarta: Noura Book Publishing. 2012)  

 

Gambar 2.6 di atas adalah salah satu contoh buku cerita bergambar dengan 

target usia 10-12 tahun berjudul Idolaku karya Chica terbitan Noura Books. Buku 

ini menggunakan ukuran huruf 14 point untuk bodytext.  
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Bagi pembaca dewasa, persyaratan tipografi tidak seketat pembaca anak-

anak. Kate Clair dan ChyntiaBusic-Synder pernah menulis: Anak – anak dan 

orang berusia lanjut mempunyai persyaratan yang spesifik terhadap huruf untuk 

bodytext, keduanya butuh teks yang relative berukuran besar, serta jarak antar 

huruf, kata, dan baris yang cukup besar pula. Anak-anak belum fasih membaca, 

mereka belajar membaca dengan mengenali satu per satu bentuk karakter (Rustan, 

2010, Hlm.106). 

b. Variasi (style) 

Selain ukuran huruf, kenyamanan membaca sangat dipengaruhi oleh gaya (style) 

dan tebal-tipisnya huruf secara visual. Pemilihan jenis style yang tidak tepat akan 

mempengaruhi tingkat keterbacaan suatu teks (Rustan, 2010. Hlm.60). 

Huruf tebal sering digunakan untuk dijadikan pusat perhatian. Ada kalanya 

penggabungan huruf tebal dan tipis terasa lebih efektif untuk menciptakan kontras 

atau untuk memberikan penekanan (emphasize) pada salah satu kata (Rustan, 

2010. Hlm.62). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Penekanan tebal tipis huruf 

 (Sumber: Buku The big Book of How, When, & Why? Hlm.16) 

 

Penekanan kata “When” 

Penekanan nama-nama 

tokoh 
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Pada gambar 2.7 di atas terlihat kata “When” lebih tebal daripada kata 

selanjutnya. Penekanan kata “When” menjelaskan bahwa pada halaman tersebut 

“Kapan” Samudra pasifik ditemukan. Pada paragraf pertama juga banyak nama-

nama tokoh yang ditebalkan menciptakan kontras agar nama-nama mereka dapat 

terlihat lebih jelas. 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, huruf dapat digolongkan menjadi 

7 gaya atau style, yaitu huruf klasik, huruf transisi, huruf modern roman, huruf 

Sans Serif, huruf berkait balok (Egyptian Slab Serif), huruf tulis (Script), dan 

huruf hiasan (Decorative) (Rustan, 2010, Hlm. 58). 

Buku cerita bergambar untuk anak-anak lebih cocok menggunakan style 

sans serif. Hal ini dibuktikan oleh peneliti bernama Alex Poole yang mengatakan 

bahwa, “Sans serif cocok untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Para guru 

berpendapat bahwa huruf yang simple seperti sans serif bentuknya lebih mudah 

dikenali anak-anak” (Rustan, 2010, Hlm.78).  Berikut beberapa contoh buku cerita 

bergambar anak menggunakan typeface sans serif. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Buku Cergam In My Little Pink Bed 
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Gambar 2.9 Buku Cergam Tom the Tractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.10 Buku Cergam Legenda 12 Shio 

 

Disebut sans serif karena tidak mempunyai serif atau kaki. Salah satu ciri 

dari sans serif adalah bagian tubuhnya yang sama tebalnya. Huruf sans serif 

kurang tepat digunakan untuk teks yang panjang karena akan membuat lelah 

pembaca, namun cukup efektif untuk penulisan judul atau teks yang pendek. 

Meskipun demikian huruf jenis ini sering digunakan untuk buku dan majalah 

karena memiliki citra yang dinamis dan sederhana. Sedangkan Serif adalah huruf 

yang mempunyai kaki. Berikut adalah perbedaan antara serif dan sans serif 

menurut Alex Poole, peneliti masalah usability (Rustan, 2010, Hlm.79). 
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Tabel.2.1 Perbedaan Serif dan Sans Serif 

SERIF Sans Serif 

Adanya Serif membimbing mata 

mengikuti alur horizontal suatu 

teks. Tidak adanya serif akan 

menambah kesan vertical, sehingga 

melawan alur horizontal alamiah 

dalam membaca teks 

Pandangan mata tidak bergerak 

sepanjang baris teks secara halus, 

melainkan bergerak dengan 

beberapa kali sentakan, jadi tidak 

ada pengaruh serif dengan cara 

mata bergerak. 

Serif menambah perbedaan antar 

karakter sehingga lebih mudah 

dikenali 

Otak kita dapat mengenali sebuah 

teks hampir seketika yang disebut 

word superiority. Hal ini 

membuktikan serif tidak diperlukan 

dalam pengenalan sebuah huruf. 

Serif memberi kesan kesatuan 

dalam sebuah kata 

Dengan memberi jarak antar kata 

saja sudah cukup untuk 

memisahkan kata-kata tersebut 

sehingga tiap kata terasa 

kesatuannya. Ada atau tidaknya 

serif tidak berpengaruh dalam 

kesatuan kata 

Pembaca lebih menghendaki 

bodytext menggunakan serif 

Pada awalnya semua typeface 

adalah serif, sehingga orang sudah 

lebih dulu familiar dengan serif. 

Sedangkan sans serif baru muncul 

pada abad 18. 

Peran serif sebagai visual noise 

tidak sebanyak faktor-faktor lain. 

Ketebalan stroke, besar kecil 

counter, ketinggian x-height, dan 

lain-lain. 

Bila huruf di-setting dalam ukuran 

kecil, adanya serif bias menjadi 

visual noise. 

Tidak ada perbedaan efek dalam hal 

kemampuan membaca anak, apakah 

itu menggunakan serif atau sans 

serif 

Sans Serif cocok untuk anak-anak 

yang baru belajar membaca. Para 

guru berpendapat bahwa huruf yang 

simpel seperti sans serif bentuknya 

lebih mudah dikenali anak-anak. 
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c. Mengatur panjang baris 

Panjang baris perlu diatur agar pembaca tidak merasa lelah pada saat 

membaca. Pengaturan panjang dan baris harus disesuaikan dengan kondisi 

space dan ukuran huruf. Hasil penelitian Herbert Spencer membuktikan 

bahwa kolom yang terlalu pendek dan terlalu panjang dapat menyulitkan 

dan melelahkan pembaca (Rustan, 2010, Hlm. 84). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ilustrasi Dalam Buku Cerita Bergambar 

Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik menggambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk 

(Supriyono, 2010, Hlm.169). 

Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, 

tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, 

tulisan tersebut lebih mudah dicerna. 

Hasil penelitian 
Herbert Spencer 
membuktikan 
baris teks yang 
terlalu pendek 
mengakibatkan 
banyak 
penggalan kata 
yang dapat 
mengganggu 
kenyamanan 
membaca 

Hasil penelitian Herbert Spencer membuktikan 
bahwa kolm yang terlalu pendek dan terlalu 
panjang dapat menyulitkan dan melelahkan 
pembaca.  

Hasil penelitian Herbert Spencer membuktikan bahwa kolm yang terlalu pendek 
dan terlalu panjang dapat menyulitkan dan melelahkan pembaca.  
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Fungsi khusus ilustrasi menurut Supriyono (Hlm.52) yaitu: 

 Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

 Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan 

ilmiah 

 Memberikan bayangan langkah kerja 

 Mengkomunikasikan cerita. 

 Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. 

 Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. 

 Dapat menerangkan konsep 

Ilustrasi mempunyai beberapa gaya gambar. Ilustrasi berdasarkan corak atau gaya 

gambar dibagi menjadi 5 (Supriyono, 2010, Hlm.170) yaitu: 

 

1. Ilustrasi realistis : Ilustrasi yang menggambarkan secara nyata wujud obyek 

yang ditangkap oleh indera penglihatan serta menggambarkan secara nyata isi 

cerita dari suatu naskah yang menyertainya. 

„ 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Buku Cergam Kisah-Kisah Teladan 

(http://www.adicita.com/) 
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2. Ilustrasi Kartunal : Ilustrasi yang menggunakan bentuk-bentuk jenaka atau 

bentuk-bentuk realis yang mengalami perubahan atau distorsi. 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Buku Lagak Jakarta 

(http://www.dgi-indonesia.com) 

 

3. Ilustrasi Ekspresionistis : ilustrasi yang mengutamakan kebebasan berekspresi 

dalam membuat karya ilustrasi dan sifat bebas tersebut menimbulkan obyek-

obyek yang bebas pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13 Ilustrasi Ekspresionis karya Affandi 

(http://herywinanto.blogspot.com/) 

 

4. Ilustrasi Surealistis : ilustrasi yang menggabarkan khayalan atau mimpi, tidak 

jelas batas antara kenyataan dan angan-angan 
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Gambar 2.14 Ilustrasi surealistis Persistence of Memory karya Salvador Dali 

(http://quickdrawclub.wordpress.com) 

 

5. Ilustrasi Absurd : ilustrasi yang menggambarkan wujud-wujud yang tidak 

masuk akal atau aneh untuk kepentingan naskah yang disertainya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15 Ilustrasi Absurd karya Widjoyono 

(Sumber: http://www.unosa.net) 

 

2.4 Jenis Buku Cerita Bergambar Anak – Anak 

Buku cerita bergambar kini semakin berkembang dan memiliki banyak jenis. 

Menurut Ciptanti Putri (Mata Baca, 2003, Hlm.1-2), buku bergambar anak – anak 

dibagi menjadi beberapa jenis menurut usianya: 

a. Baby Books 

Untuk bayi dan balita (di bawah tiga tahun). Kebanyakan materinya berupa 

pantun dan nyanyian sederhana (lullabies and nursery rhymes), permainan dengan 
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jari, atau sekedar ilustrasi cerita tanpa kata – kata sama sekali, sepenuhnya 

mengandalkan ilustrasi serta kreativitas orang tua dan balita untuk berimajinasi. 

Panjang cerita dan format beragam, disesuaikan dengan isi materi. Buku – buku 

untuk balita biasanya berupa cerita sederhana berisi kurang dari 300 kata. 

Ceritanya terkait erat dengan keseharian anak, atau bermuatan edukatif 

tentang pengenalan warna, angka, bentuk, dll. Jumlah halaman sekitar 12 dan 

berbentuk board books (buku yang kertasnya sangat tebal, seperti karton), pop-

ups (buku yang halamannya berbentuk tiga dimensi), lift the flaps atau buku – 

buku khusus seperti yang dapat bersuara dan memiliki format unik atau dengan 

tekstur tertentu.  

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Contoh Baby Books Noisy Pet Karya: Priddy Books 

 

 

 

b. Picture Books 

Pada umumnya berbentuk buku setebal 32 halaman untuk anak yang berusia 4-8 

tahun. Naskahnya bisa mencapai 1500 kata, namun rata – rata hanya mencapai 

1000 kata. Alur ceritanya masih sederhana, dengan satu karakter utama yang 

seutuhnya menjadi pusat perhatian dan menjadi alat menyentuh emosi serta pola 

pikir anak.  
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Gambar 2.17 Picture Book Toy the Tractor 

 

c. Early Picture Book 

Sebentuk dengan picture books, namun dilengkapi sedemikian rupa untuk 

usia sebatas 4-8 tahun. Banyak buku jenis ini yang dicetak ulang dalam 

format board books untuk melebarkan jangkauan pembacanya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.18 Early Picture Book Kitty Miaow Miaow  

karya Furry Friends Board Books 

 

d. Easy Readers 

Buku dengan jenis ini biasanya diperuntukkan bagi anak – anak yang baru 

belajar membaca sendiri, yaitu sekitar usia 6-8 tahun, sehingga dikenal 

dengan sebutan easy to read. Tebal buku biasanya 32-64 halaman dan 

panjang teksnya beragam antara 200-1500 kata. Cerita disampaikan dalam 

bentuk aksi dan percakapan interaktif, menggunakan kalimat – kalimat 
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sederhana (satu gagasan per kalimat). Umumnya ada 2-5 kalimat di setiap 

halamannya. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.19 Buku Easy Readers Kungfu Panda Karya: Dreamworks 

(Sumber: Dreamworks. Kungfu Panda. Jakarta: Erlangga Kids. 2011) 

 

 

e. Transition books 

Disebut juga sebagai “Chapter books tahap awal”, diperuntukkan bagi 

anak – anak usia 6-9 tahun. Gaya penulisannya sama dengan easy 

readers, namun lebih panjang (naskah sebanyak 30 halaman, dipecah 

menjadi 2-3 halaman per bab), serta dilengkapi dengan ilustrasi hitam 

putih di beberapa halaman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Transition Books Idolaku karya Chica 

(Sumber : Chica. Idolaku. Jakarta: Noura Book Publishing. 2012) 
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f. Chapter Books 

Untuk usia 7-10 tahun. Terdiri dari naskah tebal 45-60 halaman yang 

dibagi dalam 3-4 halaman per bab. Kisahnya lebih padat jika dibandingkan 

dengan jenis transition books, walaupun tetap memakai unsur cerita 

petualangan. Kalimat – kalimatnya mulai sedikit kompleks, tetapi paragraf 

yang dipakai pendek (rata – rata 2-4 kalimat). Tipikal dari jenis ini adalah 

cerita di akhir setiap bab dibuat menggantung di tengah – tengah sebuah 

kejadian agar pembaca penasaran dan terstimulasi untuk terus membuka 

bab – bab selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.21 Chapter Books Step Up Your English Karya: Disney 

(Sumber : Disney. Step Up Your English. Jakarta: Gramedia. 2012)  

 

g. Middle Grade 

Untuk usia 10-12 tahun, merupakan usia emas anak dalam membaca. 

Naskahnya lebih panjang (60-150 halaman), ceritanya mulai komples 

(bagian – bagian sup-plot menampilkan banyak karakter tambahan yang 

berperan penting dalam jalinan cerita), dan tema – temanya cukup modern. 

Anak – anak di usia ini mulai tertarik dan mengidolakan karakter dalam 
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cerita. Hal ini menjelaskan keberhasilan seri petualangan yang terdiri dari 

20 atau lebih buku dengan tokoh yang sama. Kelompok fiksinya beragam 

mulai dari fiksi sejarah, hingga science-fiction atau petualangan fantasi. 

Sementara yang masuk kelompok non fiksi antara lain biografi, iptek, dan 

topik – topik multi budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Middle Grade Book Ensiklopedia Junior Sejarah Karya BIP 

(Sumber : Emilie. Ensiklopedia Junior Sejarah. Jakarta: BIP. 2012)  

 

h. Young Adult 

Naskahnya antara 130-200 halaman, jenis ini untuk usia anak 12 tahun ke 

atas. Plot ceritanya bisa sangat “ruwet” dengan banyak karakter utama, 

meskipun tetap ada satu karakter yang difokuskan. Tema – tema yang 

diangkat seringnya relevan dengan kehidupan remaja saati ini. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.23 Buku Young Adult Harry Potter 

(Sumber : Rowling. Harry Potter and the Deathly Hollows. Jakarta: PT. Gramedia  
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perancis untuk koran  dan majalah Perancis, bahkan sempat dipenjara pada tahun 

1832 karena mengkarikatur Raja Louis Philippe. 

 

 

 

 
Gambar 2.25 Donald Duck 

(Sumber: http://blogs.riverfronttimes.com ) 

 

c. Karikatur 

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara 

melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut (Suprana, 2009, Hlm.14-15).  Kata 

karikatur berasal dari kata Italia caricare yang berarti memberi muatan atau 

melebih-lebihkan (Waluyanto, 2000, Hlm.128).  Karikatur menggambarkan 

subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk 

menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.26 Karikatur Politik 

(Sumber : Inilah.com) 

 

 

Anatomi Buku 

Menurut Dr. K. Satya Murthy dalam bukunya “How to write a book” (Hlm.45), 

bagian dari buku yang lengkap terdiri dari empat bagian yaitu sampul (cover), 
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pendahulu (preliminaries), isi, dan penyudah (postliminaries). Bagian-bagian dari 

buku tidak selalu sama antara satu buku dengan buku lainnya, tetapi pada 

dasarnya berkisar dari unsur-unsur berikut: 

a. Sampul Buku (Cover) 

Sampul buku merupakan bagaian buku yang paling luar atau biasa disebut 

juga cover buku. Pada sampul buku biasanya tertulis judul buku. Sampul 

sangat penting untuk menarik minat pembeli. John Cremer menyebutkan “You 

sell a book by its cover” (Cremer, 2007, Hlm.46). 

b. Pendahulu (Preliminaries) 

Preliminaries berisi halaman copyright, halaman persembahan, kata pengantar, 

prakata, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar istilah. Pada dasarnya 

tidak semua buku mempunyai preliminaries yang lengkap. 

c. Bagian Isi 

Bagian isi disajikan dalam bab-bab secara sistematis mengikuti daftar isi. 

Banyak teks dibubuhi berbagai jenis ilustrasi untuk penjelasan atau hiasan. 

Buku yang memuat ilustrasi akan lebih mudah menarik pembaca, terlebih 

buku anak-anak. Buku akan lebih menarik juga apabila memakai huruf yang 

bagus. 

d. Penyudah (Postliminaries) 

Bagian penyudah berisi daftar isi, daftar istilah dan index. 

 Daftar pustaka 
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Daftar pustaka merupakan daftar kepustakaan yang digunakan si 

pengarang dalam menulis buku. Biasanya buku-buku yang bersifat ilmiah 

selalu memuat daftar pustaka.   

 Daftar Istilah (glosarium) 

Glossary merupakan daftar kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap 

masih asing bagi pembaca pada umumnya atau masih perlu dijelaskan. 

Glossary biasanya diletakkan di bagian akhir buku. 

 Index 

Indeks merupakan daftar secara rinci dari sebuah terbitan atau buku 

tentang subyek, nama orang, nama tempat, nama geografis, dan hal-hal 

yang dianggap penting. Indeks ini disusun secara sistematis menurut abjad 

atau alfabetis. 

2.5 Sejarah 

Sejarah, babad, hikayat, riwayat, atau tambo dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada 

masa lampau atau asal-usul (keturunan) silsilah, terutama bagi raja-raja yang 

memerintah. Adapun ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari 

peristiwa penting masa lalu manusia. 

2.5.1 Sejarah Indonesia Menuju Proklamasi Kemerdekaan 

Cerita Sejarah Indonesia menuju kemerdekaan ini dirangkum dari buku Sejarah 

Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa karya Tuk Setyohadi, buku 
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pelajaran IPS kelas V oleh Sri mulyaningsih: Cakra Media, data museum 

Monumen nasional, dan data Museum Perancangan Naskah Proklamasi. 

Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun, sebelum 

bangsa Indonesia berhasil mengusir Belanda dari tanah air, Jepang mengalahkan 

Belanda dan menggantikan Belanda menjajah Indonesia. 

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menghantam pangkalan Angkatan 

Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour. Jepang menyerang dan berusaha 

menguasai negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Agresi pasukan Jepang sangat 

sepat sehingga tidak dapat dibendung lagi oleh Amerika Serikat yang telah 

lumpuh angkatan lautnya. 

Tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Indonesia dipimpin oleh 

Jenderal Imamura.  Pendaratan ini tidak terduga oleh Belanda yang saat itu 

berkuasa di Indonesia. Tentara Belanda tidak memberikan perlawanan, 8 maret 

1942 Belanda menyerah kepada Jepang dan berakhirlah masa kekuasaan Belanda 

di Indonesia sekaligus awal kekuasaan Jepang di Indonesia. 

Jepang membutuhkan dana yang sangat besar untuk biaya perang sehingga 

memeras kekayaan bangsa Indonesia dengan menyita seluruh harta peninggalan 

Belanda di Indonesia. Perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan 

digantikan dengan tanaman bahan makanan. Rakyat Indonesia juga wajib 

menanam pohon jarak yang digunakan untuk pelumas pesawat terbang. 

Jepang menarik tenaga kerja rakyat Indonesia untuk membangun sarana 

pertahanan berupa gua, jalan kereta api, gudang bawah tanah, lapangan 
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penerbangan, dan sebagainya. Mereka diperlakukan kasar dan kesehatan pekerja 

tidak diperhatikan sehingga menjatuhkan banyak korban. 

Pada tanggal 7 Mei 1942, Jepang terdesak oleh serangan dari sekutu. 

Semenjak itu Jepang mulai menarik simpati dengan menjajikan kemerdekaan di 

kemudian hari. 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau 

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 

yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan dua kali 

sidang yang membahas tentang dasar negara dan rancangan Undang-Undang 

Dasar. Tanggal 7 agustus 1945, BPUPKI dibubarkan setelah selesai 

menyelesaikan tugasnya. Dokuritsu Junbi Inkai atau  PPKI (Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) dibentuk dengan ketua Ir. Soekarno dan Mohammad 

Hatta sebagai wakilnya. 

Kota Nagasaki dan Hiroshima di bom oleh sekutu pada tanggal 10 

Agustus 1945,  membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. 15 Agustus 

1945 Kaisar Jepang Hirohito menghentikan permusuhan terhadap sekutu. Setelah 

Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia berada pada masa vacuum of power 

(kosong kekuasaan) yang artinya tidak ada satu pun pemerintahan yang berkuasa 

di Indonesia. Inilah saat yang tepat bagi rakyat Indonesia untuk segera 

mengumumkan kemerdekaan. 

15 Agustus 1945 Pukul 20.00, para pemuda mengadakan pertemuan di 

Gedung Lembaga Bakteriologi di Jl. Pegangsaan Timur No.17 jakarta. Mereka 
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sepakat untuk mendesak Ir. Soekarno untuk segera memproklamasikan 

kemerdekaan. 

Wikana dan kawan-kawan sampai di rumah Ir. Soekarno pukul 22.00 dan 

mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 

Agustus 1945. Ir. Soekarno menolak rencana para pemuda dan berkata, “Inilah 

leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bias 

melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan 

tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.” 

Para pemuda tidak putus asa. Mereka  mengadakan rapat lagi dan akhirnya 

sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk 

menjauhkan kedua tokoh pejuang tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang. 

16 Agustus 1945 Pukul 04.00 setiba di Rengasdengklok, para pemuda 

terus menekan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi. Syodanco 

Singgih berusaha untuk berbicara kembali kepada Soekarno dan akhirnya 

Soekarno setuju bahwa proklamasi akan dilakukan tanpa campur tangan pihak 

Jepang. Pada saat yang sama, dilakukan pertemuan antara golongan tua dan muda 

yang akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Lalu 

Ahmad Soebardjo menjemput Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. 

16 Agustus 1945, rombongan tiba Pukul 17.30 WIB, Ahmad Soebardjo 

mempertaruhkan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 asalkan para pemuda bersedia melepaskan 
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Keamanan Moewardi. Untuk menjaga keamanan, beberapa prajurit PETA 

berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah 

Soekarno. 

Menjelang Pukul 10.00 hampir semua tokoh pejuang telah hadir di rumah 

Soekarno. Muwardi terus mendesak Soekarno agar segera membacakan 

proklamasi. Soekarno tidak setuju dengan alasan tidak akan membacakan 

proklamasi tanpa kehadiran Moh. Hatta. Dengan keras Ia berkata,” Saya tidak 

akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada! Kalau Mas Muwardi tidak 

mau menunggu, silahkan membaca proklamasi itu sendiri!” Pada saat terjadi 

perdebatan sengit, terdengar suara dari halaman luar bahwa Bung Hatta telah 

dating. Tanpa prolog proklamasi pun dilaksanakan. 

Isi Pidato tersebut adalah sebagai berikut : 

Soekarno : “Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. 

Dengarkanlah proklamasi kami! 

 

 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan 

dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. 
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Jakarta, hari 17 Boelan 8 tahoen 05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Soekarno – Hatta 

 

Demikianlah sodara-sodara! 

Kira sekarang telah merdeka. Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara 

kita dan bangsa kita! 

Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara 

Republik Indonesia-lamanya dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati 

dan membuat aman kemerdekaan kita ini! 

(Tahun yang tercantum dalam teks proklamasi adalah tahun ’05. Hal itu 

menunjukkan singkatan tahun jepang 2605 atau sama dengan tahun Masehi 

1945.) 

Setelah membacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran 

bendera merah putih. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya karya Wege Rudolf Supratman. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati 

Soekarno berkibar di puncak tiang halaman kediaman Soekarno. Peristiwa 

proklamasi kemerdekaan itu memang berlangsung sebentar. Namun peristiwa itu 

telah mengubah segala kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah bebas 

dari cengkraman penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang, serta 

menjadi Negara yang berdiri di negaranya sendiri. 
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2.6. Tinjauan Psikologi Anak Usia 10-12 Tahun 

Usia 10-12 tahun merupakan usia dimana anak-anak mengalami proses 

pertumbuhan serta perkembangan yang meliputi banyak aspek salah satunya yaitu 

aspek psikologi. Ardiana (26) menjabarkan beberapa tahap tumbuh kembang 

psikologi anak usia 10-12 tahun sebagai berikut : 

a. Anak mampu melakukan aktivitas menggambar, mengecat, dan 

melukis sendiri. 

b. Anak mulai membaca untuk kesenangan serta sangat tertarik pada 

bacaan dan imlu pengetahuan. 

c. Anak mulai tertarik pada lawan jenis. 

d. Anak menganggap orang tua penting dalam memberi pengaruh 

pada kehidupannya. 

Sedangkan menurut Setiawani (29), psikologi yang menonjol pada anak-

anak usia 10-12 tahun adalah keberanian, memuja pahlawan, keinginan mencari 

pengalaman baru, haus buku bacaan dan keinginan membangun rasa tanggung 

jawab kepada orang lain serta lingkungan. Anak usia 10-12 tahun sudah pandai 

membaca buku sendiri, maka dari itu berilah buku yang mempunyai awal cerita 

menarik seperti petualangan, sehingga ia ingin mengetahui cerita sampai selesai. 

Buku bergambar lebih memotivasi mereka untuk membaca buku tersebut. Dengan 

buku bergambar yang baik, anak-anak akan lebih terbantu dalam proses 

memahami dan memperkaya pengalaman cerita. 
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