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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Masyarakat Indonesia lekat dengan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita 

pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur 

budaya yang beraneka ragam mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang 

dimiliki masing-masing bangsa. Cerita rakyat dapat digunakan sebagai sarana 

edukasi bagi anak-anak karena pada umumnya memiliki nilai moral yang dapat 

diajarkan kepada anak-anak. Nilai moral perlu ditanamkan pada anak-anak usia 

dini. Emosi-emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan usia 

sekolah dasar khususnya usia 6-7 tahun adalah marah, takut, cemburu, iri hati, 

kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan (rasa senang, nikmat atau 

bahagia).  

Salah satu emosi yang paling umum dialami anak-anak di perkotaan pada 

era globalisasi ini adalah sikap iri hati dikarenakan kecemburuan atau keinginan 

untuk memiliki sesuatu seperti yang ada di lingkungan sekitar. Namun orangtua 

tidak terlalu peduli atau kurang sadar akan pentingnya mendidik anak untuk tidak 

bersikap iri hati. Untuk menanamkan nilai moral ini, dibuatlah buku cerita 

bergambar untuk dapat membantu orangtua dalam menyampaikan pesan moral. 

 Disini saya akan membuat ilustrasi untuk buku cerita bergambar 

Semangka Emas. Semangka Emas adalah sebuah buku yang informasinya 

disampaikan lebih melalui gambar ilustrasi dibandingkan teks. Dari sekian banyak 
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cerita rakyat di Indonesia yang mengandung pesan moral untuk tidak saling iri 

terhadap sesama, hanya cerita ini yang cocok untuk diberikan kepada anak usia 6-

7 tahun. Karena cerita ini hanya memiliki dua tokoh. Sesuai dengan teori kognitif 

Piaget, dimana dalam tahap heterenomous morality anak-anak yakin akan 

keadilan immanen, yaitu konsep bila sesuatu dilanggar, hukuman akan segera 

dijatuhkan. Hukuman tersebut sesuai dengan kesalahan yang diperbuat baik yang 

disengaja atau kebetulan. Anak-anak juga mulai mengenal tokoh good guy dan 

bad guy.  

 Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi berwarna. Ilustrasi gambar ini dapat 

bermanfaat untuk membangun dasar moral untuk usia 6-7 tahun. Ilustrasi berupa 

karakter orang-orang bergaya semi-cartoon yang diwarnai dengan warna yang 

bernuansa cerah. Ilustrasi gambar disertai dengan teks yang sederhana untuk 

membantu jalan cerita ilustrasi gambar agar lebih mudah dimengerti. 

 Buku ini ditujukan terutama untuk anak-anak berusia 6-7 tahun, artinya 

anak-anak yang sdah bersekolah,baik TK maupun SD kelas 1 hingga kelas 2. 

3.1.1. Visi 

Pembuatan buku ini berdasarkan beberapa tujuan tertentu, antara lain: 

1. Menanamkan nilai moral untuk tidak saling iri terhadap sesama kepada anak-

anak. 

2. Meningkatkan minat baca pada anak-anak. 

3. Memperkenalkan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu cerita 

rakyat. 
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3.1.2.  Misi 

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, ada beberapa strategi yang digunakan 

dalam pembuatan buku ini: 

1. Informasi singkat yang dikemas dalam kalimat yang mudah dipahami 

terutama untuk anak berusia 6-7 tahun sebagai target pembaca. 

2. Dengan menggunakan ilustrasi yang berwarna-warni, digunakan untuk 

menarik perhatian anak dengan bergaya semi-cartoon karena anak-anak 

berusia 6-7 tahun belum dapat memperhatikan suatu objek secara detail 

sehingga tidak perlu menggunakan ilustrasi yang bergaya realis. 

3. Menanamkan nilai moral untuk tidak saling iri dengan sesama yang 

ditunjukkan dalam scene di halaman terakhir saat tokoh jahat mendapatkan 

semangka berlumpur akibat iri dengan adiknya. 

4. Unsur kebaikan ditunjukkan dalam scene di halaman 3 dan 4 ketika tokoh 

yang baik menemukan burung yang patah sayapnya dan merawatnya hingga 

sembuh. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dalam pembuatan desain untuk buku cerita bergambar ini dilakukan 

untuk tugas akhir dengan mencari referensi dari beberapa buku dan wawancara, 

lalu dengan membagikan kuisioner sebagai data tambahan untuk mengetahui 

minat baca di kalangan anak-anak. 
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3.2.1. Observasi 

3.2.1.1.  Penelitian terhadap anak-anak 

Observasi dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 

dengan melakukan pengamatan langsung ke Bimbel Komei di Gading 

Serpong dan memberikan kuisioner kepada anak-anak. Observasi 

dilakukan dari jam 16.00 – 17.00. Di tempat ini, saya melihat anak-anak 

usia 6-7 tahun yang sedang beristirahat atau  menunggu waktu dijemput 

orang tuanya. Ada beberapa anak yang bermain bersama, hanya sedikit 

yang memilih untuk membaca buku-buku cerita yang disediakan oleh 

pemilik bimbel.  

 

3.2.1.2. Penelitian terhadap buku anak-anak 

Penelitian dilakukan dengan cara mengamati berbagai buku anak-anak 

yang dijual di toko-toko buku di Jakarta dan sekitarnya, kemudian 

mendata ciri-ciri visualnya. Ciri-ciri visual yang sesuai dengan 

kebutuhan buku Semangka Emas kemudian diterapkan pada buku ini.  
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Tabel 3.1 Anatomi buku cerita anak-anak 

No. Nama Buku Ilustrasi Keterangan 
1. Angelmouse 

“Buletjaib 
Hilang” 

Kartun 
 

• Jumlah halaman: 23 
• Tipografi: Sans Serif 
• Font size: 16pt 
• Kata per kalimat: 2-16 kata 
• Kata per halaman: 10-46 kata 
• Kalimat per halaman: 2-7 
• Jumlah kolom: 1 
• Kertas art paper.  
• Sampul soft cover.  
• Ada kata2 yang kompleks. 
• Alignment rata kiri. 
• Margin 1,5cm. 
• Warna cerah dan soft. 

2. Chicken 
Little  

Kartun 
 

• Jumlah halaman: 23 
• Tipografi: Serif & 

Decorative 
• Font size: 14pt 
• Kata per kalimat: 3-18 kata 
• Kata per halaman: 3-53 kata 
• Kalimat per halaman: 1-6 
• Jumlah kolom: 2 
• Kertas art paper.  
• Sampul soft cover.  
• Font Sans Serif di bold & 

size lebih besar. 
• Alignment rata kiri. 
• Margin 1cm. 
• Warna cerah. 

3. Binatang 
Kesayangan 
Tina 

Realis 
 

• Jumlah halaman: 12 
• Tipografi: Script 
• Font size: 18pt 
• Kata per kalimat: 5-17 kata 
• Kata per halaman: 38,40,49 

kata 
• Kalimat per halaman: 3-4 
• Jumlah kolom: 1 
• Kertas art paper.  
• Sampul hard cover. 
• Tidak ada naskah di setiap 

halaman genap, kecuali 
halaman terakhir. 
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•  Ada aktivitas menempel 40 
buah stiker. 

• Alignment rata kiri. 
• Margin 2cm. 
• Warna cerah. 

4. My Pony Realis 
 

• Jumlah halaman: 23 
• Tipografi: Serif & 

Decorative 
• Font size: 14pt 
• Kata per kalimat: 3-18 kata 
• Kata per halaman: 3-53 kata 
• Kalimat per halaman: 1-6 
• Jumlah kolom: 2 
• Kertas art paper.  
• Sampul soft cover.  
• Font Sans Serif di bold & 

size lebih besar. 
• Alignment rata kiri. 
• Margin 1cm. 
• Warna cerah. 

5. The Circus 
Ship 

Kartun 
 

• Jumlah halaman: 37 
• Tipografi: Sans Serif  
• Font size: 16pt 
• Kata per kalimat: 3-25 kata 
• Kata per halaman: 15-25 kata 
• Kalimat per halaman: 1-7 
• Jumlah kolom: 3 
• Kertas art paper.  
• Sampul hard cover.  
• Banyak halaman spread. 
• Alignment centered. 
• Margin 4cm. 
• Warna cerah. 

6.  Acil Si 
Kancil 
 

Kartun 
 

• Jumlah halaman: 22 
• Tipografi: Sans Serif  
• Font size: 16pt 
• Kata per kalimat: 3-17 kata 
• Kata per halaman: 20-53 kata 
• Kalimat per halaman: 2-7 
• Jumlah kolom: 1 
• Sampul soft cover.  
• Semua ilustrasi spread. 
• Ada halaman aktivitas. 
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• Alignment rata kiri. 
• Margin 3cm. 
• Warna cerah. 

7. Nyam! 
Nyam! 

Enaknya... 
Wortel 

Kartun 
 

• Jumlah halaman: 26 
• Tipografi: Serif  
• Font size: 13pt 
• Kata per kalimat: 1-17 kata 
• Kata per halaman: 21-38 kata 
• Kalimat per halaman: 2-6 
• Jumlah kolom: 2 
• Kalimat langsung dimasukan 

dalam ilustrasi. 
• Alignment rata kiri. 
• Margin 2cm. 
• Warna cerah. 

8. Bakat JO Si 
Zebra 

Kartun 

 

• Jumlah halaman: 26 
• Tipografi: Serif  
• Font size: 16pt 
• Kata per kalimat: 2-17 kata 
• Kata per halaman: 2-46 kata 
• Kalimat per halaman: 1-7 
• Jumlah kolom: 2 
• Kertas art paper. 
• Sampul bukan hard cover. 
• Buku landscape. 
• Di halaman awal terdapat 

pengenalan tokoh. 
• Alignment rata kiri. 
• Margin 4cm. 
• Warna cerah dan soft. 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang dapat ditemukan 

pada buku anak-anak yang cocok untuk usia 6 tahun ke atas secara umum: 

• Bergambar dan menggunakan warna-warna yang cerah. 

• Teks cerita tidak terlalu panjang, jenis hurufnya sangat mudah 

dibaca, x-height tidak terlalu tinggi, ukurannya antara 14-18 point. 
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• Buku yang berukuran besar, cenderung menggunakan ukuran font 

yang besar juga. 

• Jumlah kalimat tiap halaman sebanyak 1-7 kalimat. 

• Menggunakan grid system 1-3 kolom dengan alignment rata kiri. 

• Margin berkisar antara 1-4cm. 

• Sampul depan buku menggunakan teknik finishing glossy. Ada 

beberapa yang menggunakan hard cover. 

• Jenis ilustrasinya berupa cartoon style. Hanya sedikit yang 

menggunakan realism style. 

• Buku berbentuk persegi panjang atau portrait. Hanya sedikit yang 

berbentuk persegi atau landscape. 

• Kertas untuk isi buku menggunakan fancy paper atau art paper. 

• Dalam buku anak-anak, hanya ada halaman judul saja. Tidak ada 

halaman pendahuluan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk 

halaman copyright, diletakkan di belakang cover depan. 

• Tidak ada halaman penutup seperti daftar pustaka, daftar istilah, 

lampiran, indeks, biografi penulis. 
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3.2.2. Hasil Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 foto bersama psikolog anak 
Syarifah Aljas Sylvia A., M.Psi.Psi. 

 

Disini saya mewawancarai Psikolog anak bernama Syarifah Aljas Sylvia A., 

M.Psi.Psi. pada tanggal 1 Oktober 2012 dan 5 November 2012 di Universitas 

Pembangunan Jaya.   

Pada pertemuan pertama, dikatakan bahwa anak-anak pada usia 6-7 

tahun mengalamai perkembangan emosi. Anak-anak cenderung memiliki emosi 

positif seperti perasaan senang dan bersemangat, ada juga emosi negatif seperti 

sifat iri hati. Biasanya emosi negatf iri hati seperti ini ditunjukkan dengan adanya 

rasa ingin membeli /memiliki barang seperti yang dimiliki temannya. Anak-anak 

mulai dapat menerima nilai-nilai moral sejak usia 3 tahun. Berdasarkan penalaran 

moralnya, anak-anak usia 3-5 tahun termasuk ke dalam tahap pra-konvensional 

dimana anak-anak hanya mampu mengerti alur cerita yang memiliki 1 tokoh saja. 

Anak-anak pada usia ini dapat diberikan nilai-nilai moral seperti kasih sayang dan 

tolong-menolong. 
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Sedangkan anak-anak usia 6-9 tahun perlu ditanamkan nilai-nilai moral 

seperti tidak iri hati, tenggang rasa, dan sebagainya. Anak-anak sudah dapat 

mengerti alur cerita dengan lebih dari 1 tokoh (2 tokoh) serta dapat membedakan 

tokoh yang baik dan jahat namun masih belum bisa mengerti cerita dengan alur 

yang kompleks. Selain itu, anak-anak usia 6-9 tahun sudah dapat mengerti konsep 

bila sesuatu dilanggar, hukuman akan segera dijatuhkan.  

Dikatakan juga anak seumur ini menyukai buku cerita bergambar yang 

gambarnya lebih dominan dan lebih bercerita disertai dengan tulisan yang sedikit 

dan gaya bahasa yang sederhana. Gambar harus dapat menceritakan alur cerita 

dengan jelas. Buku yang cocok untuk usia 6-7 tahun adalah buku dengan jumlah 

halaman sekitar 20 halaman, setiap halamannya hanya terdiri dari 1-5 kalimat 

saja, dan tiap kalimat terdiri dari 9-10 kata.  

Pada pertemuan kedua, dikatakan bahwa untuk anak-anak usia 6-7 tahun, 

disarankan untuk membaca buku dengan ilustrasi dengan teknik penggambaran 

dan pewarnaan dengan warna-warna yang cerah. Sebaiknya tidak membaca buku 

paper enginering karena dari segi motorik, mereka belum mampu menjaga 

keutuhan buku tersebut sehingga buku paper enginering dapat mudah 

rusak/robek. Ibu Sylvia juga menunjukkan beberapa buku cerita bergambar yang 

dikategorikan cocok untuk anak-anak usia 6-7 tahun baik dari segi ilustrasi yang 

menggambarkan secara jelas maupun dari segi keterbacaan teks yang baik untuk 

membantu anak agar memahami isi cerita.  

 

 

Perancangan Buku Cerita..., Livia Stephanie, FSD UMN, 2013



3.2.3. Hasil Kuisioner 

Data kuisioner disebarkan pada 17 siswa SD kelas 1 dan 18 siswa SD 

kelas 2 di Sekolah Terpadu Pahoa sekitar pukul 13.00 – 14.30 dan 

dilanjutkan di Bimbel Komei dan Bimbel Neutron pukul 15.00 – 17.00. 

Serta 11 siswa SD kelas 1 dan 14 siswa SD kelas 2 di Mall Istana Plaza, 

Bandung sekitar pukul 15.00 – 18.00. Berikut adalah hasil kuisioner 

tersebut: 

 

Pertanyaan no. 1: Kelas berapakah kamu? 

 

Anak‐anak Kelas 1 dan 2 SD

Kelas 1

Kelas 2

Gambar 3.2 Anak-anak kelas 1 dan 2 SD 

 

47% dari 35 anak duduk di kelas 1 SD, yaitu sejumlah 28 anak.  

53% dari 35 anak duduk di kelas 2 SD, yaitu sejumlah 32 anak. 
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Pertanyaan  no. 2: Apa yang paling sering kamu lakukan setelah pulang 

sekolah? 

Kegiatan Anak Setelah Pulang 
Sekolah

Membaca buku cerita, 
komik, dll

Belajar / mengerjakan 
PR

Nonton TV

Bermain Komputer / 
play station

Les

 

Gambar 3.3 Kegiatan anak setelah pulang sekolah 

 

Dari Gambar 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 60 anak, 25% di 

antaranya lebih sering mengisi waktu senggang di luar sekolah dengan 

membaca buku, 22% mengikuti berbagai macam les, 22% menonton TV, 

17% bermain komputer/play station, dan 15% belajar/mengerjakan PR. 

Oleh karena itu, pemilihan media buku cukup tepat. 

 

 

 

Perancangan Buku Cerita..., Livia Stephanie, FSD UMN, 2013



Pertanyaan no. 3: Apa buku favoritmu? 

 

Buku Favorit Anak

Buku Cerita 
Bergambar

Buku Komik

Buku Ilmu 
Pengetahuan

Majalah

Gambar 3.4 Buku favorit anak 

 

Dari Gambar 3.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa 38% anak menyukai 

buku buku cerita bergambar, 28% anak menyukai buku komik, 17% anak 

menyukai buku ilmu pengetahuan, dan 17% anak menyukai majalah. Oleh 

karena itu, pemilihan media buku cerita bergambar sebagai sarana 

penyampaian pesan moral terhadap anak-anak cukup tepat. 

 

Pertanyaan no. 4: Apakah kamu tahu dongeng cerita rakyat? 

Dongeng Cerita Rakyat

Tahu

Tidak

 

Gambar 3.5 Dongeng cerita rakyat 
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Dari Gambar 3.5 tersebut, dapat disimpulkan bahwa 32% dari 60 anak 

mengetahui dongeng cerita rakyat dan 68% tidak mengetahui dongeng 

cerita rakyat. Oleh karena itu, penggunaan dongeng cerita rakyat cukup 

tepat sehingga dapat memperkenalkan dongeng cerita rakyat kepada anak-

anak.  

  

Pertanyaan  no. 5: Apakah kamu suka membaca dongeng cerita rakyat? 

Dongeng Cerita Rakyat

Ya

Tidak

 

Gambar 3.6 Membaca dongeng cerita rakyat 

 

Dari Gambar 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa 32% anak-anak yang 

mengetahui dongeng cerita rakyat cenderung suka membaca dongeng 

tersebut. Sedangkan 68% dari 60 anak-anak yang tidak mengetahui 

dongeng cerita rakyat cenderung tidak menyukainya. Ini berarti anak-anak 

yang belum mengenal dongeng cerita rakyat, dapat dikenalkan melalui 

buku cerita bergambar agar mereka menyukai cerita rakyat. 
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Pertanyaan no. 6: Dongeng cerita rakyat apakah yang kamu tahu? 

Judul Cerita Rakyat

Semangka Emas

Malin Kundang

Sangkuriang

Timun Mas

Lain‐lain

 

Gambar 3.7 Dongeng cerita rakyat yang diketahui anak 

 

Ternyata 40% dari 60 anak mengetahui dongeng ‘Malin Kundang’ dan 

17% mengetahui dongeng Semangka Emas, 12% mengetahui 

‘Sangkuriang’, dan 10% mengetahui ‘Timun Mas’. Mereka tidak tahu 

bahwa dongeng-dongeng tersebut termasuk dalam cerita rakyat. 

Sedangkan 23% anak memilih jawaban lain-lain karena mereka tidak 

mengetahui cerita-cerita tersebut. Oleh karena itu, upaya penyampaian 

pesan moral melalui cerita Semangka Emas cukup tepat agar cerita 

tersebut lebih dikenal anak-anak. 

 

Pertanyaan no. 7: Apakah kamu menyukai cerita Semangka Emas? 

(pertanyaan ini dijawab setelah mereka membaca cerita singkat Semangka 

Emas) 
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Menyukai Cerita Semangka 
Emas

Ya

Tidak

 

       Gambar 3.8 Cerita Semangka Emas 

 

Dari Gambar 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa 82% dari 60 anak 

menyukai cerita Semangka Emas. Hanya 18% anak yang tidak menyukai 

cerita tersebut. Oleh karena itu, pemilihan cerita Semangka Emas cukup 

tepat. 

Pertanyaan  no. 8: Gambar manakah yang kamu suka? 

Tabel 3.2 Jenis Ilustrasi yang Disukai Anak 

1. 2.  

 

3. 
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Ilustrasi yang Disukai Anak

Chibi style

Semi‐cartoon style

Realism style

 

Gambar 3.9 Jenis gambar yang disukai anak 

 

Dari Gambar 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa 55% dari 60 anak lebih 

menyukai karakter bergaya semi-cartoon (nomor 2), 28% menyukai chibi style 

(nomor 1), dan 17% menyukai realism style (nomor 3). Oleh karena itu, pemilihan 

jenis ilustrasi semi-cartoon style sudah tepat. 

 

3.3. Narasi Cerita 

Di bawah ini merupakan narasi cerita dari Semangka Emas yang telah diadaptasi 

untuk anak-anak usia 6-7 tahun. 

“Pada zaman dulu, hiduplah dua orang kakak dan adik. Si sulung bernama 

Muzakir, dia terkenal serakah dan pelit. Si bungsu bernama Dermawan, 

dia memiliki sifat yang baik hati. Mereka tinggal di daerah Sambas, 

Kalimantan barat. Suatu hari, Dermawan menemukan seekor burung pipit 

yang patah sayapnya. Dia merawat burung pipit itu hingga sembuh. 
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Keesokan harinya, burung pipit itu memberi hadiah sebutir biji kepada 

Dermawan. Dermawan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setiap 

hari, Dermawan selalu menyiram biji itu. Biji itu tumbuh menjadi tanaman 

semangka yang sehat. Tanaman itu memiliki banyak bunga dan satu buah 

semangka. Dermawan langsung memetik buah semangka yang matang itu. 

Buah semangka itu sangat besar dan berat! Dermawan membelah 

semangka itu menjadi dua bagian. Dermawan sangat terkejut! Butiran-

butiran pasir berwarna emas tumpah dari dalam buah semangka. 

Dermawan memeriksa butiran-butiran itu. Ternyata itu emas! Muzakir 

menjadi iri hati. Dia bertanya kepada Dermawan cara mendapat emas itu. 

Dermawan bercerita kepada kakaknya. Muzakir menyuruh pembantu 

mencari burung pipit yang patah sayapnya. Tapi dia tidak menemukannya. 

Akhirnya, Muzakir menyuruh pembantunya untuk melukai seekor burung 

pipit. Muzakir pura-pura mengobati pipit itu sampai sembuh. Pipit itu pun 

bisa terbang kembali ke sarangnya. Keesokan harinya, burung pipit itu 

memberikan sebutir biji kepada Muzakir. Muzakir segera menanam biji itu 

di halaman rumahnya. Tanaman Muzakir memiliki satu buah semangka. 

Semangka itu sangat besar! Muzakir memetik semangka itu. Muzakir 

sangat terkejut! Tiba-tiba semangka menyemburkan lumpur hitam yang 

sangat bau. Muzakir berlari ketakutan dan menyesali sikap iri hatinya.” 
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3.4. Pembuatan Karakter dan Setting 

Pada pembuatan karakter, desain yang dibuat berdasarkan hasil penelitian 

kuisioner dan observasi terhadap buku-buku yang cocok untuk target audience. 

Pembuatan karakter melalui proses pembuatan sketsa. Dalam membuat karakter 

yang bergaya semi-cartoon dilakukan penentuan proporsi badan dan ekspresi 

wajah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Sketsa Karakter 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

 
 
 

Penggambaran secara semi-cartoon style yang menjadi ciri khas penulis 

adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk (form) yang cukup sederhana yang 

mengadaptasi dari cartoon style dan tidak terlalu detail seperti realism style. Dari 

segi shading dan highlight sedikit mengarah pada realism style dimana terlihat 

Perancangan Buku Cerita..., Livia Stephanie, FSD UMN, 2013



bagian terang dan gelap serta bayangannya tetapi tidak detail. Penulis 

menggunakan outline pada karakter ilustrasi agar anak-anak dapat mengenali 

objek dengan jelas serta dapat membedakan mana tokoh utama dan latar 

belakangnya. 

Penggambaran karaker berwatak baik ditunjukkan dengan ekspresi wajah 

yang tersenyum agar anak-anak mengetahui karakter dari tokoh tersebut. 

Sedangkan karakter berwatak iri hati dan jahat digambarkan dengan ekspresi 

wajah yang cemberut dan mengernyitkan dahi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Sketsa Karakter Baik   Gambar 3.12 Sketsa Karakter Jahat 
   (Sumber: koleksi pribadi Livia)       (Sumber: koleksi pribadi Livia) 
 
  
 

Pemilihan pakaian karakter disesuaikan dengan data visual yang telah 

diperoleh. Karakter menggunakan pakaian adat khas Kalimantan Barat serta 

menggunakan kain tenun Sambas yang menjadi ciri khas dari daerah asal cerita 

rakyat Semangka Emas ini. Pemilihan warna karakter juga disesuaikan dengan 

data visual yang diperoleh. Warna pakaian karakter disesuaikan dengan pakaian 
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adat khas Kalimantan Barat yaitu warna kuning terang dan juga kain tenun 

Sambas yang memiliki ciri khas warna merah, ungu, dan emas. 

Pemilihan setting untuk rumah disesuaikan dengan rumah adat khas 

Kalimantan Barat. Umumnya rumah adat khas Kalimantan Barat masih 

menggunakan material utama kayu sehingga ditentukan nuansa rumah berwarna 

coklat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Proses Pemilihan Warna Karakter dan Setting 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.14 Proses Pemilihan Bentuk Rumah untuk Setting 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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Proses pewarnaan dibuat dengan media pensil warna water color karena 

merupakan salah satu ciri khas dalam gaya gambar penulis, hal tersebut 

diterapkan di dalam konten buku karena penulis ingin memberikan warna 

tersendiri di dalam buku cerita bergambar Semangka Emas. Gambar tangan 

dipindai, kemudian dilakukan proses untuk mendapatkan tingkat kontras warna 

yang memadai serta dirapikan dengan menggunakan software Adobe Photoshop.  

 

3.5. Pembuatan Storyboard 

Pembuatan ilustrasi gambar ini mengajarkan tentang nilai moral jangan iri hati 

terhadap sesama. Buku cerita bergambar ini berjudul Semangka Emas. Dalam 

buku ini, dibuat karakter utama tokoh yang baik dan yang jahat, dimana karakter 

yang dibuat itu sesuai dengan cerita dan mendukung cerita pada ilustrasi gambar 

ini. Setelah pemilihan desain karakter dan setting, dilakukan pembuatan 

storyboard. Di bawah ini adalah storyboard keseluruhan beserta naskah cerita 

untuk setiap halaman: 

1. Pada zaman dulu, hiduplah dua orang kakak dan adik. Si sulung bernama 

Muzakir, dia terkenal serakah dan pelit.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Sketsa Halaman Satu 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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2. Si bungsu bernama Dermawan, dia memiliki sifat yang baik hati. Mereka 

tinggal di daerah S

 

ambas, Kalimantan barat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.16 Sketsa Halaman Dua 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

3. Suatu hari, Dermawan menemukan seekor burung pipit yang patah 

 

 

 
 
 

sayapnya. Dia merawat burung pipit itu hingga sembuh.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.17 Sketsa Halaman Tiga dan Empat 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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4. Keesokan harinya, burung pipit itu memberi hadiah sebutir biji kepada 

 

Dermawan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Sketsa Halaman Lima 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

5. Dermawan menanam biji . Setiap hari, Dermawan 

 

 

 
 itu di halaman rumahnya

selalu menyiram biji itu. Biji itu tumbuh menjadi tanaman semangka yang 

sehat. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Gambar 3.19 Sketsa Halaman Enam 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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6. Tanaman itu memiliki banyak bunga dan satu buah semangka. Dermawan 

langsung memetik buah semangka yang matang itu. Buah semangka itu 

sangat besar dan berat! 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Sketsa Halaman Tujuh dan Delapan 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

 
7. Dermawan membelah semangka itu menjadi dua bagian. Dermawan 

sangat terkejut! Butiran-butiran pasir berwarna emas tumpah dari dalam 

buah semangka.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Sketsa Halaman Sembilan dan Sepuluh 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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8. Dermawan memeriksa butiran-butiran itu. Ternyata itu emas!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.22 Sketsa Halaman Sebelas 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

 

 

9. Muzakir menjadi iri hati. Dia bertanya keada Dermawan cara mendapat 

emas itu. Dermawan bercerita kepada kakaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Sketsa Halaman Dua Belas 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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10.  Muzakir menyuruh pembantu mencari burung pipit yang patah sayapnya. 

Tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya, Muzakir menyuruh 

pembantunya untuk melukai seekor burung pipit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.24 Sketsa Halaman Tiga Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
 

 

11. Muzakir pura-pura mengobati pipit itu sampai sembuh. Pipit itu pun bisa 

terbang kembali ke sarangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.25 Sketsa Halaman Empat Belas 
(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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12. Keesokan harinya, burung pipit itu memberikan sebutir biji kepada 

Muzakir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 3.26 Sketsa Halaman Lima Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
 
 
 

13. Muzakir segera menanam biji itu di halaman rumahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.27 Sketsa Halaman Enam Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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14. Tanaman Muzakir memiliki satu buah semangka. Buah itu sangat besar! 

Lalu Muzakir memetik semangka itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.28 Sketsa Halaman Tujuh Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
 

15. Muzakir sangat terkejut! Tiba-tiba semangka menyemburkan lumpur 

hitam yang sangat bau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.29 Sketsa Halaman Delapan Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 
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16. Muzakir berlari ketakutan dan menyesali sikap iri hatinya. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 3.30 Sketsa Halaman Sembilan Belas 

(Sumber: koleksi pribadi Livia) 

 

 

3.6. Hasil Eksplorasi Desain 

Typeface yang digunakan untuk bodytext adalah jenis sans-serif, yaitu Sassoon 

Primary, yang memiliki x-height tidak begitu kecil sehingga mudah dibaca oleh 

anak-anak. Ukuran font yang digunakan cukup besar dengan ukuran font  16 

point. Untuk peletakkan teks cerita, digunakan grid  system dengan model 2 

kolom karena disesuaikan dengan hasil observasi terhadap buku-buku cerita anak 

yang cocok untuk usia 6-7 tahun. 

 Buku ini tidak lebih dari 20 halaman. Berdasarkan hasil observasi, 

halaman pada buku cerita anak-anak sekitar 20 halaman. Pemilihan kata untuk 

teks cerita memakai kata-kata sederhana yang mudah dipahami anak-anak. Teks 
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cerita hanya berjumlah 1-3 kalimat di setiap halaman. Jumlah kata pada setiap 

kalimat tidak lebih dari 10 kata.  

Ilustrasi pada buku cerita ini bergaya semi-cartoon. Hal ini disesuaikan 

dengan hasil kuisioner yang diisi oleh anak-anak yang menunjukkan bahwa anak-

anak lebih menyukai ilustrasi bergaya semi-cartoon.  

 

3.7. Teknis Produksi Media 

Dalam pembuatan ilustrasinya digunakan watercolor paper ukuran A4. Setelah 

itu, gambar dipindahkan ke dalam format digital dan dilakukan proses edit 

menggunakan software Adobe Photoshop. Setelah selesai melakukan proses edit 

gambar, mulailah buku disusun dengan software Adobe InDesign sekaligus untuk 

memberikan teks cerita. 

 Buku dibuat dalam ukuran 20 x 25 cm, dengan perhitungan buku tidak 

terlalu kecil atau besar agar tidak berat dan mudah dipegang oleh anak-anak. Isi 

buku dicetak pada materi kertas art paper 150gsm. Sampul buku dibuat dengan 

metode penjilidan hard cover dan finishing glossy. Teknik tersebut digunakan 

agar buku kuat dan tahan lama. Karena akan dibaca oleh anak-anak, yang sering 

kali menjatuhkan barang-barang, maka sebaiknya buku memiliki daya tahan yang 

tinggi agar tidak mudah rusak. 
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