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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 Gambaran Umum Data Primer 3.1.

Perancangan buku komik mengenai masa pubertas pada anak perempuan usia 8 - 

12 tahun ini, menggunakan mix metodhologi. Dalam perancangan ini metode 

pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan kuisioner. Wawancara 

penulis lakukan dua kali, yang pertama dilakukan pada sepuluh perempuan untuk 

mengetahui pengalaman mereka pada saat mengalami menstruasi pertama. Yang 

kedua wawancara dilakukan pada Kepala Redaksi Elex Media yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat penjualan komik edukasi di masyarakat dan buku komik 

yang sedang diminati oleh anak pra-remaja. Selain itu penulis juga melakukan 

kuisioner sebanyak dua kali, pertama kuisioner mengenai “Pemahaman Anak 

pada Pendidikan Seksualitas di Sekolah”, dibagikan pada anak perempuan kelas 6 

dan 7. Yang kedua kuisioner dibagikan pada anak perempuan kelas 4, 5, dan, 6, 

mengenai “Perancangan Komik” yang bertujuan untuk mengetahui karakter utama 

seperti apa yang disukai anak-anak, serta warna dan jenis tulisan yang digemari.  

3.1.1. Wawancara pada Anak Perempuan 

Wawancara ini dilakukan pada beberapa perempuan dengan jumlah responden 10 

orang dan dilakukan dalam beberapa hari dengan lokasi yang berbeda-beda. 

Wawancara ini merupakan waawancara pendahuluan untuk mendukung latar 

belakang penulis, yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman mereka saat 

mengalami menstruasi pertama. Pengalaman mereka dapat digunakan untuk 
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membuat storyline. Pertama-tama sebelum penulis melakukan tatap muka dengan 

narasumber, penulis menghubungi beberapa perempuan untuk menanyakan pada 

kelas berapa mereka mengalami menstruasi pertama. Narasumber yang penulis 

pilih adalah narasumber yang mengalami menstruasi pertama pada saat masih 

duduk di bangku SD. Setelah itu penulis membuat janji untuk bertemu dan 

melakukan wawancara. Wawancara ini ada yang dilakukan sendiri ada pula yang 

dilakukan berdua atau bertiga sekaligus.  

3.1.1.1. Hasil Wawancara 

a. Bagaimana perasaannya pertama kali mengalami menstruasi pertama? 

Saat pertama kali mendapati bercak darah pada celana mereka, mereka 

merasa terkejut, takut, dan bingung. Mereka cenderung menutupi apa 

yang terjadi pada dirinya karena takut dimarahi oleh orang tua dan 

diejek oleh saudaranya atau temannya di sekolah. Ada yang merasa 

karena terdapat darah dari alat kelaminnya hidupnya akan berakhir 

karena berpikiran mereka sakit keras. Asumsi ini didapatkan karena di 

sinetron-sinetron di televisi apabila menandakan sakit keras pasti keluar 

darah atau muntah darah. 

b. Apa yang dilakukan setelah mengetahui kamu mens? 

Ada beberapa anak yang mengalami menstruasi pertama di rumah dan 

ibunya langsung mengetahui, sehingga informasi mengenai seks 

diberikan oleh ibunya. Ada pula yang meskipun di rumah ibunya agak 

tidak mempedulikan, sehingga tidak diberi penjelasan mengenai 
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pubertas dan penjelasan hanya sebatas pemakaian pembalut. Selain itu 

ada beberapa yang tidak memiliki saudara perempuan, sehingga mereka 

mencari tahu lewat majalah dewasa atas dan melihat di internet, karena 

keingin tahuan yang tinggi. 

c. Bagaimana sikapmu ke teman-teman saat mengetahui kamu mens? 

Merasa malu, aneh, dan sendirian karena teman-teman sebaya belum 

ada yang mengalami menstruasi. Ketidak tahuannya ini dikarenakan 

mereka tidak saling cerita ke teman sebaya karena takut diejek. Pada 

saat masuk sekolah dan masih dalam keadaan mens mereka sangat 

berhati-hati dalam berjalan dan duduk agar tidak diketahui oleh teman-

temannya. Membawa pembalut ke sekolah juga sangat ditutupi, mereka 

menganggap pembalut sebagai sesuatu yang memalukan. Selain itu saat 

mereka mengetahui payudara mereka sudah mulai tumbuh mereka juga 

merasa sangat malu karena tubuhnya tampak berbeda dari teman-teman 

sebayanya. 

d. Apakah sudah mendapatkan informasi mengenai pubertas di sekolah? 

Pendidikan seksualitas di sekolah baru diberikan di kelas 5 dan 6, itu 

pun mereka masih kurang memahami tentang informasi yang diberikan 

karena mereka malu bertanya di kelas. Menurut mereka pemberian 

materi pendidikan seksualitas di kelas 5 atau bahkan ada yang baru 

diberikan di kelas 6 sudah terlalu terlambat karena beberapa ciri-ciri 

pubertas sudah tampak pada awal atau tengah kelas 5. 
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e. Bagaimana pendapatmu mengenai penyampaian informasi pubertas 

melalui media komik? 

Pendapat mereka mengenai penyampaian informasi pubertas melalui 

media komik itu sangat baik karena mereka malu apabila harus 

membaca majalah dewasa untuk mencari tahu tentang masa pubertas. 

Selain itu dengan komik orang-orang yang melihat mereka membaca 

juga tidak berpikiran aneh-aneh. Beberapa anak justru mempelajari 

informasi mengenai science atau biografi lebih mudah mengerti dengan 

bahasa komik daripada di buku IPA atau sejarah. Mereka juga 

menambahkan bahwa akan lebih nyaman apabila pubertas yang 

dijelaskan hanya yang perempuan atau sesuai dengan jenis kelamin 

mereka. Penggabungan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam 

satu buku akan membuat risih. 

3.1.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa seluruh perubahan yang berkaitan dengan 

pubertas membuat anak-anak malu. Apalagi menstruasi pertama dimana 

perubahan yang terjadi cukup extreme, yaitu keluarnya darah pada alat kelamin 

mereka. Kurangnya informasi mengenai seksualitas di sekolah atau belum 

diberikannya informasi tersebut membuat anak-anak berasumsi sendiri, 

mencarinya lewat majalah dan internet, hal ini menambah ketakutan dan 

kebingungannya. Disini diketahui bahwa umumnya peran orang tua dalam 

pemberian informasi mengenai seksualitas sangat besar. Anak-anak merasa 
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nyaman apabila penyampaian informasi diberikan melalui buku komik, karena 

bahasa komik yang mudah dimengerti dan mereka tidak merasa malu untuk 

membaca informasi pubertas karena bentuknya komik. Mereka juga mengakui 

dengan komik mereka lebih mengerti pelajaran IPA atau biografi seseorang 

dibanding membaca dari buku pelajaran IPA atau sejarah. Selain itu 

pengkhususan pembahasan sesuai dengan jenis kelamin juga akan membuat anak-

anak lebih nyaman. 

3.1.2. Wawancara dengan Penerbit 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Retno selaku Penerbit dari Elex Media. 

Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa, 7 April 2015, sekitar pukul 19.00 

WIB, di rumah Beliau yang bertepatan di Klapa Dua, Tangerang. Berikut adalah 

hasil wawancara penulis dengan beliau. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Foto bersama Ibu Retno 

3.1.2.1. Hasil Wawancara 

Menurut Ibu Retno, science komik sudah diminati di Indonesia sejak tahun 2003 

dan menjadi salah satu buku populer di kalangan anak-anak hingga anak muda. 
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Science komik yang paling populer di pasaran adalah buku komik “Why? Series” 

dikarenakan “Why? Series” komik memiliki banyak seri. Selain itu untuk buku 

komik yang sekarang sedang laris dipasaran adalah “Ten-Ten Series”. Dilihat dari 

teknik pewarnaannya, yang sedang diminati di masyarakat umum adalah warna-

warna pastel. Menurut Ibu Retno, untuk ukuran buku komik edukasi yang sesuai 

dengan target penulis adalah ukuran 15 x 22 cm, sesuai dengan “Ten-Ten Series” 

yang juga lagi diminati di kalangan tersebut. 

Selain mengenai masalah tingkat penjualan komik, penulis juga 

mendapatkan informasi mengenai jenis penggunaan kertas yang cocok dengan 

komik edukasi yang full color. Untuk buku komik full color yang penting adalah 

gambar tidak tembus ke halaman sebaliknya, sehingga kertas yang cocok adalah 

Art Paper 80gr. Sedangkan untuk bagian sampul yang soft cover cukup dengan 

Art Carton 210gr. 

3.1.2.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa science komik, “Why? Series” 

masih menjadi salah satu buku yang diminati dan penjualannya masih tinggi di 

Indonesia. Namun, dilihat dari jenis komik yang sedang laris di pasaran saat ini, 

anak pra-remaja menyukai bacaan yang dekat dengan keseharian mereka. Seperti 

penggunaan judul pada “Ten-Ten Series” yang menggunakan bahasa sehari-hari. 

Penggunaan kertas yang cocok untuk komik adalah Art Paper 80gr untuk bagian 

isi dan Art Carton 210 gr untuk sampul soft cover. 
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3.1.3. Penyebaran Kuisioner pada Anak Perempuan Kelas 6 dan 7 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2. Foto bersama Ci Dhea 

 

Kuisioner tentang “Pemahaman Pendidikan Seks pada Anak Perempuan” ini 

diberikan pada anak perempuan kelas 6 dan 7. Penyebaran kuisioner ini dilakukan 

pada kegiatan bimbingan belajar “Dhea Bimbel”, di daerah Bumi Serpong Damai 

pada tanggal 25-26 Februari 2015. Dari hasil penyebaran kuisioner ini didapatkan 

63 responden. Terdapat lima pertanyaan pada kuisioner tersebut, pertanyaan itu 

adalah: 

a. Apakah Anda mendapatkan pendidikan seks di sekolah? 

b. Kelas berapa Anda mendapatkan pendidikan seks di sekolah? 

c. Apa yang diajarkan pada saat itu? 

d. Bagaimana cara penyampaian informasi yang diberikan pada saat itu? 

e. Apakah pada saat itu Anda paham terhadap penjelasan yang diberikan? 
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Kuisioner ini merupakan kuisioner pendahuluan yang bertujuan mendukung latar 

belakang perancangan ini. Tetapi pertanyaan nomor tiga dapat digunakan untuk 

membantu proses perancangan penulis untuk menentukan bahasan mengenai masa 

pubertas yang akan diangkat dalam cerita. Pada pertanyaan ini responden 

dibolehkan memilih dari satu jawaban.  

3.1.3.1. Hasil Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3. Bagan Hasil Kuisioner “Apa yang diajarkan pada saat itu?” 

 

Hasil kuisioner diatas menunjukkan 20% anak kelas 6 dan 7 diajarkan mengenai 

perubahan fisik pada pendidikan seksualitas, 16% diajarkan perubahan psikis, 

13% diajarkan cara pemakaian pembalut, 13% diajarkan tentang pubertas 

merupakan suatu hal yang wajar, 14% diajarkan secara biologis mengenai apa itu 

menstruasi, 8% diajarkan bagaimana pencegahan diri terhadap pelecehan seksual, 

9% diberi himbauan untuk menjauhi freesex, dan 7% diberikan informasi 

mengenai bagaimana pacaran yang sehat. 
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3.1.3.2. Kesimpulan Kuisioner 

Dari hasil kuisioner diatas diketahui bahwa pendidikan seksualitas yang paling 

umum diberikan di sekolah adalah perubahan fisik, perubahan psikis, cara 

pemakaian pembalut, informasi bahwa pubertas merupakan hal yang wajar, dan, 

penjelasan biologis mengenai menstruasi. Sedangkan informasi mengenai 

pencegahan diri dari pelecehan seksual, himbauan untuk menjauhi free sex, dan 

informasi mengenai pacaran sehat, hanya dibeberapa sekolah saja yang diberikan.  

3.1.4. Penyebaran Kuisioner pada Anak Perempuan Kelas 4 sampai 6 

Kuisioner yang dibagikan pada anak perempuan kelas empat sampai enam ini 

mengenai ketertarikan target audience dengan style tokoh utama, pewarnaan, dan 

gaya tulisan pada komik. Penyebaran kuisioner ini dilakukan pada 7 April 2015, 

di SDK Sang Timur dan SD Abdi Siswa yang berlokasi di Jakarta Barat. Jumlah 

seluruh responden adalah 128 anak. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4. Foto bersama Suster Adriana saat penyerahan kuisioner 
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Pemberian kuisioner di SDK Sang Timur ini dilakukan sekitar pukul 10.00 

WIB. Penulis bertemu dengan kepala SDK yang bernama Suster Adriana, yang 

kemudian diberikan ijin untuk menyebarkan kuisioner untuk anak perempuan di 

kelas 4, 5, dan 6. Dikarenakan padatnya jadwal kelas menjelang jadwal Ujian 

Tengah Semester (UTS), penulis tidak diperkenankan masuk ke kelas dan seluruh 

proses penyebaran kuisioner diserahkan pada guru-guru di SDK Sang Timur. 

Selain itu jumlah kelas yang banyak disana membuat penulis hanya mengambil 

dua kelas pada setiap angkatan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5. Foto bersama Ibu Agustin saat penyerahan kuisioner 

 

Berbeda dengan SD Abdi Siswa, pada saat penulis datang ke SD Abdi 

Siswa untuk meminta ijin penyebaran kuisioner, Kepala SD sedang berhalangan, 

sehingga penulis bertemu dengan Ibu Agustin, selaku Wakil Kepala SD. 

Penyebaran kuisioner ini juga dilakukan sekitar pukul 11.30 WIB. Berbeda 

dengan SDK Sang Timur, di SD Abdi Siswa jumlah murid perempuan lebih 

sedikit dari jumlah anak laki-lakinya, sehingga penulis mengambil seluruh anak 

perempuan di setiap angkatan. Di SD Abdi Siswa penulis juga tidak 
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diperkenankan masuk ke kelas demi kelancaran belajar mengajar di sekolah, 

sehingga proses penyebaran kuisioner diatur oleh Ibu Agustin langsung.  

3.1.4.1. Hasil Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6. Bagan Hasil Kuisioner “Pemilihan Karakter” 

 

Hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa 45% anak kelas 4, 5 dan 6 menyukai 

karakter utama dengan rambut panjang, 20% menyukai karakter utama dengan 

rambut diikat dua, dan 35% karakter utama dengan rambut pendek dan memakai 

bando. Penulis menggunakan gaya gambar manga karena menurut survey yang 

dilakukan NTV Sekai Banzuke, Tokyo – Jepang pada tahun 2013, Indonesia 
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menduduki peringkat pembaca manga, atau komik Jepang, terbanyak kedua di 

dunia setelah Finlandia (Tribunnews, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7. Bagan Hasil Kuisioner “Pemilihan Warna” 

 

Hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa 70% anak kelas 4, 5 dan 6 menyukai 

warna A atau bright color, diikuti dengan 10% yang menyukai warna B atau soft 

color, dan 20% menyukai warna C atau monochrome color. Jenis-jenis warna ini  

dipilih berdasarkan hasil studi existing yang penulis lakukan pada komik-komik 

yang ada dipasaran. 
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Gambar 3. 8. Bagan Hasil Kuisioner “Pemilihan Jenis Tulisan” 

 

Hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa 7% anak kelas 4, 5 dan 6 menyukai 

jenis tulisan Komika Axis, 39% anak menyukai jenis tulisan Chalkboard, 41% 

menyukai jenis tulisan Action Man, dan 13% menyukai jenis tulisan Marker Felt. 

Jenis-jenis tipografi yang dipilih adalah sans dan handwriting karena berdasarkan 

dari hasil studi existing penulis pada komik yang ada dipasaran. 
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3.1.4.2. Kesimpulan Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9. Pengaplikasian Karakter Utama Sesuai Hasil Kuisioner 

Dari hasil kuisioner ini diketahui bahwa anak kelas 4, 5, dan 6 lebih menyukai 

karakter utama dalam komik adalah seorang perempuan yang memiliki rambut 

panjang, dengan warna-warna yang cerah, serta menggunakan jenis tulisan Action 

Man dalam bubble text. 

3.1.5. Analisis Data 

Dari hasil pengumpulan data yang penulis lakukan, diketahui bahwa anak-anak 

yang mengalami menstruasi pertama pada kelas 4 dan 5 awal belum mendapatkan 

pendidikan seksualitas di sekolah, sehingga menimbulkan perasaan takut, malu, 

aneh, sendirian, dan bingung. Sedangkan anak-anak yang mengalami menstruasi 

pertama pada kelas 5 dan 6 yang sudah mendapatkan pendidikan seksualitas tetap 

merasa bingung dan takut karena mereka kurang memahami tentang apa yang 

diajarkan di sekolah. Mereka cendrung malu bertanya pada saat di sekolah karena 

bahasan mengenai seksualitas masih tergolong tabu di Indonesia. Karena hal itu 

Perancangan Komik..., Venia Valencia, FSD UMN, 2015



68 
 

mereka cenderung mencari tahu pada sumber-sumber negatif seperti majalah 

dewasa dan film porno.  

Pendidikan seksualitas yang umum diajarkan di sekolah meliputi 

perubahan fisik dan psikis selama pubertas, cara pemakaian pembalut, informasi 

bahwa pubertas merupakan hal yang wajar, dan, penjelasan biologis mengenai 

menstruasi. Sedangkan informasi mengenai pencegahan diri dari pelecehan 

seksual, himbauan untuk menjauhi free sex, dan informasi mengenai pacaran 

sehat, hanya dibeberapa sekolah saja yang diberikan. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa anak-anak lebih merasa nyaman 

apabila pemberian informasi mengenai pubertas dilakukan melalui media buku 

komik. Karena bahasa komik yang mudah dipahami serta didukung dengan 

gambar dan alur cerita yang dekat dengan keseharian mereka. Mereka mengakui 

bahwa mempelajari sesuatu yang rumit seperti biografi tokoh atau science akan 

lebih mudah melalui buku komik, dibandingkan membaca buku pelajaran sejarah 

dan IPA. Selain itu dengan komik, mereka tidak perlu merasa canggung apabila 

harus dibaca di tempat umum karena komik dengan anak-anak adalah suatu hal 

yang wajar (bacaan yang sesuai usianya). Dari hasil wawancara juga diketahui 

bahwa pengkhususan materi penjelasan pubertas yang sesuai jenis kelamin saja 

juga membuat lebih nyaman pada saat membaca. 

Di Indonesia penjualan komik edukasi juga masih tinggi dan salah satu 

buku yang diminati oleh anak pra-remaja. Komik edukasi yang diminati anak-

anak adalah komik pengetahuan “Why? Series”, sedangkan dari jenis komik yang 
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laris dipasaran saat ini adalah komik “Ten-Ten Series.” “Ten-Ten Series” ini 

digemari karena penggunaan bahasa pada komik ini menggunakan bahasa yang 

dekat dengan keseharian mereka, dilihat dari judulnya juga “Ten-Ten Series” 

menggunakan bahasa gaul yang menarik perhatian. Kedua jenis komik full color 

ini menggunakan kertas Art Paper 80gr untuk isi dan Art Carton 210gr untuk 

sampul soft cover. Jenis kertas ini cukup untuk komik full color karena gambar 

tidak akan tembus ke halaman sebaliknya. 

3.1.6. Studi Existing 

Pada perancangan buku komik mengenai masa pubertas ini, penulis mengambil 

beberapa contoh buku komik dengan konten masa pubertas yang ada di pasaran  

sebagai perbandingan dan refrensi penulis. Dua jenis komik yang penulis gunakan 

adalah Komik Pengetahuan Dasar ‘Why? Series: Puberty’ dan ‘Candy Series: I 

am a Fabulous Teenager - Rahasia Pubertas.’ 

 

 

 

 

Gambar 3. 10. Buku Komik Why? Puberty. 
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Tabel 3.1. Detail Buku Komik Pengetahuan Dasar ‘Why? Series: Puberty’ 

Komik Pengetahuan Dasar ‘Why? Series: Puberty’ 

Bahasa Indonesia (terjemahan dari Korea) 

Ukuran 18 x 24 cm 

Jumlah Halaman 160 halaman 

Jenis Kertas Sampul AC – 210gr   |   Isi AP – 80gr 

Teknik Penjilidan Lem Panas (perfect binding) 

Harga Rp 75.000,- 

 

Komik Pengetahuan Dasar ‘Why? Series: Puberty’ merupakan komik 

vedukasi yang menjelaskan tentang masa pubertas baik perempuan dan laki-laki. 

Penjelasan yang diberikan meliputi perubahan psikologis di masa pubertas, 

perubahan tubuh perempuan, perubahan tubuh laki-laki, kelahiran seorang 

manusia, kekerasan seksual, dan seks dan cinta yang indah. Dalam setiap judul 

tersebut terdapat beberapa cerita pendek yang memperjelas materi pubertas, setiap 

cerita dapat selesai antara 4 sampai 10 halaman tergantung banyaknya materi yang 

diberikan. Pada setiap cerita pendek terdapat bagian yang menjelaskan tentang 

fakta yang berdiri sendiri, meski bagiannya masih diantara alur cerita. 

Illustrasi yang digunakan pada komik ini menggunakan gaya manga 

dengan warna yang cerah. Detail pewarnaan yang digunakan untuk bagian 
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shading adalah tipe block dan untuk keseluruhan pewarnaan dilakukan secara 

digital. Panel yang digunakan juga hanya berbentuk kotak-kotak dengan garis 

tegas, sehingga terlihat monoton. Selain itu tipografi jenis sans yang digunakan 

pada komik ini cenderung rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya pada setiap judul 

bab baru akan dimulai pada halaman ganjil, namun permulaan setiap judul cerita 

pendek yang baru tidak memiliki konsistensi.  

Kelebihan Komik Pengetahuan Dasar ‘Why? Series: Puberty’ ini adalah 

memiliki informasi yang lengkap, didukung dengan bagan fakta yang 

memperjelas cerita. Sebagian besar informasi dijelaskan dengan gambar, namun 

ada beberapa yang masih menggunakan foto asli. Tipografi yang digunakan rapi 

dan mudah dibaca. Sedangkan kekurangannya adalah komik ini merupakan komik 

terjemahan, sehingga ada beberapa kalimat yang aneh atau sulit dimengerti. 

Bubble text cenderung berisi kalimat yang panjang-panjang. Ketidak konsistenan 

dalam memulai cerita baru juga agak membingungkan pembaca. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11. Buku Komik Candy Series:  

I am a Fabulous Teenager - Rahasia Pubertas. 
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Tabel 3.2. Detail Buku Komik Candy Series:  

I am a Fabulous Teenager - Rahasia Pubertas. 

Candy Series: I am a Fabulous Teenager - Rahasia Pubertas 

Bahasa Indonesia (terjemahan dari Korea) 

Ukuran 15 x 22 cm 

Jumlah Halaman 160 halaman 

Jenis Kertas Sampul AC – 210gr   |   Isi AP – 80gr 

Teknik Penjilidan Lem Panas (perfect binding) 

Harga Rp 60.000,- 

 

Buku komik yang kedua adalah Candy Series: I am a Fabulous Teenager - 

Rahasia Pubertas merupakan komik edukasi yang menjelaskan tentang masa 

pubertas juga baik perempuan dan laki-laki. Komik ini tidak memiliki pemisahan 

bab, melainkan hanya kumpulan 16 cerita pendek, yang akan selesai pada 8 – 17 

halaman. Dalam beberapa cerita-cerita ini juga sama seperti komik edukasi ‘Why? 

Series’ yang memiliki bagan fakta yang berdiri sendiri, namun tetap dalam alur 

cerita meskipun tidak sesuai.  

Illustrasi dan pewarnaan yang digunakan pada komik ini dilakukan secara 

manual, sehingga outline pada gambar agak kurang rapih. Gaya illustrasi yang 

digunakan adalah gaya manga dengan warna yang agak soft. Detail pewarnaan 
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yang digunakan untuk bagian shading adalah tipe gradasi tipis. Panel yang 

digunakan dalam komik ini cendrung variatif dengan panel-panel yang dinamis. 

Tipografi yang digunakan adalah tipe sans serif, namun jenis tulisan terkesan 

berantakkan karena letaknya yang tinggi pendek. Selain itu sama seperti komik 

edukasi ‘Why? Series’ permulaan pada setiap cerita tidak memiliki konsistensi. 

Awal cerita dapat dimulai dari halaman ganjil maupun halaman genap. 

Kelebihan Komik Candy Series: I am a Fabulous Teenager - Rahasia 

Pubertas ini adalah komik ini memiliki gaya panel yang interaktif, sehingga 

pembaca tidak bosan. Selain itu terdapat bagan-bagan fakta yang memperjelas 

cerita, serta seluruh informasi yang dijelaskan diberikan dalam gambar-gambar.  

Sedangkan kekurangannya adalah komik ini merupakan komik terjemahan, 

sehingga ada beberapa kalimat yang memiliki terjemahan yang aneh atau sulit 

dimengerti. Alur cerita juga agak sedikit dipaksakan guna mencapai informasi 

yang ingin disampaikan. Ketidak konsistenan dalam memulai cerita baru juga 

agak membingungkan pembaca. Informasi yang diberikan seputar masalah 

pubertas juga tidak begitu lengkap. 
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