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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis Masalah 

III.1.1 Bullying (Wawancara) 

III.1.1.1 Narasumber: Putri Marlenny P.S.Psi, M.Psi, 

Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang 

RDRM atau Rumah Duta Revolusi Mental sebagai lembaga 

dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

membawahi setiap kesehatan mental wanita dan anak-anak melalui 

konseling oleh tenaga ahli. Untuk setiap kasus dan data-data mengenai 

Bullying yang terjadi di kota Semarang masih belum dapat diketahui secara 

pasti dikarenakan masih belum berjalanan efektifnya platform Geber Septi 

yang merupakan pengaduan setiap kekerasan yang diterima seperti 

Bullying, karena masih baru diresmikan bulan Juni 2017 lalu. Kasus yang 

didapatkan pun baru sebanyak 10 orang anak SMA dan bagi beberapa 

pihak hal tersebut memang tidak untuk dipublish. Program pun masih 

fokus kepada sosialisasi kepada anak SMA terlebih dahulu, baru untuk 

semester atau tahun kedepannya mengikuti alur jenjang pendidikan yakni 

SMP dan SD atau Sekolah Dasar. 

Untuk beberapa anak SMA yang sudah didapatkan datanya 

kebanyakan mereka mengalami kekerasan secara Psikis ,secara sosial 

seperti dikucilkan atau dikeluarkan dari grup, secara verbal seperti diejek, 

teasing, hingga ada yang menderita depresinya berat. Untuk jajaran SD  

juga  ditemukan kasus pengucilan yang berakibat,  School Refusal , anak 

yang menolak untuk sekolah karena adanya intimidasi dari teman-

temannya karena ia menolak untuk ikut tindakan tawuran yang mendapat 
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ancaman dari anak yang bisa dibilang “dedengkot” ,bisa distilahkan seperti 

itu.   

Hal itu memang karena beberapa pihak sekolah memang ada yang 

tertutup untuk mempublish tindakan bullying. Karena beberapa pihak 

menganggap Bullying adalah tahapan perkembangan anak disekolah 

sehingga hal tersebut dapat dikatakan wajar untuk terjadi dan merupakan 

sarana pembentukan mental. Untuk pembelajaran sikap untuk menjauhi 

bibit- bibit Bullying sejak dini menurut Ibu Putri adalah berkaitan dengan 

sikap berempati. Karena tahapan sikap empati pada anak ada tahapannya. 

Tergantung stimulus lingkungan sejak dini apakah mengajarkan empati 

atau tidak. Karena bagian dari toleransi adalah sikap empati, karena 

mereka mampu menempatkan pemikirannya dan perasaan orang lain pada 

dirinya, atau mampu menempatkan di pandangan orang lain. Pembelajaran 

sikap pada anak SD khususnya juga tergantung usia karena anak usia 5-7 

tahun kemampuan benar-benar menggendap soal empati barulah pada usia 

8-12 tahun mulai bisa mengembangkan sikap empati. Anak untuk tahapan 

pembelajaran harus sekongrit- konkritnya atau melalui contoh atau  seperti: 

1. Melalui gambar,tulisan dan bahasa sederhana 

2. Tidak terlalu banyak kalimat perintah 

3. Satu kalimat saja dan itu kalimat- kalimat sederhana untuk lebih 

cepat ditangkap oleh anak. 

Dan juga perkembangan nalar anak yang masih terbatas. 

Perkembangan nalar yang juga menyebabkan anak- anak yang mengalami 

beberapa kasus yang termasuk kedalam tindakan Bulying. Dalam hal ini 

penyebab seorang anak melakukan tindakan- tindakan yang termasuk 

kedalam sikap Bullying dibagi ke dalam dua hal, Internal dan Eksternal. 

1. Sisi Internal merupakan: kematangan secara kognitif atau 

kemampuan anak secara nalar belum cukup matang, mereka belum 

bisa menalar tindakan ini termasuk mengejek serta menyakiti 
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orang, mungkin karena kurangnya edukasi dari orang tua atau 

kurangnya pembelajaran sejak dini.  

2. Lalu pengaruh Eksternal: atau pengaruh lingkungan social 

sekitarnya contoh anak yang tinggal dilingkungan pasar/ kurang 

berpendidikan. Karena kemampuan mereka belum bisa menalar 

atau menilai tindakan mengejek tersebut, sehingga setiap anak yang 

mengejek  menganggap hal tersebut wajar dilakukan. Lalu 

konformitas pada anak, teman-teman mengejek yang membuat 

mereka juga ikut mengejek untuk diterima dalam komunitasnya, 

hal itu cukup mempengaruhi anak untuk ikut menjadi pelaku 

Bullying. 

III.1.1.2 Narasumber: Bidang Perlindungan Anak 

   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Data kasus Bullying pada anak khususnya untuk Bullying masih 

belum secara rinci terdata. Untuk Data yang diterima dan terdapat pada 

Dinas adalah data kasus kekerasan perempuan dan tentunya terhadap anak 

maupun pelaku kekerasan di kota Semarang d setiap kecamatan maupun 

hingga provinsi. Yang telah direkap untuk tahun 2016 dibawah ini:  
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Gambar Diagram 3.1 

Untuk kasus kekerasan di kota Semarang sendiri pada 2017 hasil 

rekap untuk dikota Semarang sendiri kekerasan terhadap anak sudah 

mencapai angka 49 kasus untuk periode bulan Januari hingga Juli 2017. 

Cukup mengkhawatirkan karena di tahun 2016 kekerasan pada anak juga 

mencapai angka 49 kasus. Sehingga apabila ditahun ini dengan hasil rekap 

yang masih satu semester saja sudah mencapai 49 kasus atau sebanyak 

jumlah kasus di satu tahun, maka ada kemungkinan peningkatan yang 

cukup signifikan untuk kekerasan terhadap anak ditahun ini.  

Namun hal ini belum dapat dipastikan bentuk kekerasan terhadap 

anak merupakan atau dapat dikategorikan dalam kasus Bullying karena 

tidak atau belum adanya pembagian atau pengkategorian yang didapat oleh 

dinas. Yayasan di kota Semarang non Pemerintah di kota Semarang pun 

mengungkapkan masih dilakukannya riset hingga tahun 2018 untuk 

mengenai kasus- kasus khususnya Bullying dan bukan merupakan sesuatau 

yang bisa dipublish dalam waktu yang dekat. Sehingga masih belum 

adanya data terperinci mengenai kasus Bulying khususnya di kota 

Semarang. 

 

III.1.2 Bullying ( Kuisioner ) 

Anak –anak Sekolah Dasar (kelas 4, 5 dan 6) 

Daftar Pertanyaan Kuisioner 

1. Apakah teman-teman pernah mendapat gangguan dari teman di sekolah 

maupun rumah yang membuat kalian menjadi merasa tidak nyaman atau 

terganggu? 

2. Bentuk gangguan yang paling membuat kamu tidak nyaman atau tidak senang, 

yang sering dilakukan teman kepada kamu ? 

3. Kalau kamu sendiri pernahkah melihat teman kalian diganggu ? 
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4. Biasanya ketika kalian melihat teman kalian diganggu orang lain, apakah 

kalian mau dan berani menolong teman yang diganggu ? 

Jumlah Koresponden 82 anak sekolah dasar.  

III.1.2.1 Pertanyaan 1:  

USIA ANAK PERNAH TIDAK PERNAH 

8 tahun 1 1 

9 tahun 24 6 

10 tahun 30 1 

11 tahun 14 3 

12 tahun 1 1 

TOTAL 70 12 

Gambar Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram 3.2 Kuisioner Bullying 

 

 

 

 

85.40% 

14.60% 

Apakah teman-teman pernah mendapat gangguan dari 

teman di sekolah maupun rumah yang membuat kalian 

menjadi merasa tidak nyaman atau terganggu? 

Pernah

Tidak Pernah
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III.1.2.2 Pertanyaan 2:  

USIA DIEJEK OLEH TEMAN DIJAUHI ATAU 

DIKUCILKAN 

GANGGUAN FISIK 

8 tahun - 1 1 

9 tahun 13 6 11 

10 tahun 12 10 9 

11 tahun 9 2 6 

12 tahun - 1 1 

TOTAL 34 20 28 

Gambar Tabel 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram 3.3 

III.1.2.3 Pertanyaan 3: 

USIA ANAK PERNAH TIDAK PERNAH 

8 tahun 2 - 

9 tahun 27 3 

10 tahun 31 - 

11 tahun 17 - 

41.50% 

24.40% 

34.10% 

Bentuk gangguan yang paling membuat kamu tidak 

nyaman atau tidak senang, yang sering dilakukan teman 

kepada kamu ? 

Diejek Oleh Teman

Gangguan Fisik

Dikucilkan atau Dijauhi
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12 tahun 12 - 

TOTAL 79 3 

Gambar Tabel 3.3 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar Diagram 3.4 

III.1.3.4 Pertanyaan 4: 

USIA BERANI MENOLONG TIDAK BERANI MENGHINDAR / 

TIDAK IKUT-IKUTAN 

8 tahun 2 - - 

9 tahun 22 2 6 

10 tahun 29 - 2 

11 tahun 7 2 8 

12 tahun - - 2 

TOTAL 60 4 18 

Gambar Tabel 3.4 

 

 

96.30% 

3.70% 

Kalau kamu sendiri pernahkah melihat teman kalian 

diganggu ? 

Pernah

Tidak Pernah
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Gambar Diagram 3.5 

Analisa 

Bahwa tindakan Bullying maupun tindakan yang berpotensi Bullying 

terjadi karena dua faktor  

1. Mulai dari kemampuan berfikir anak yang masih belum memahami 

tindakan dalam keseharian seperti mengejek atau menggoda teman 

adalah tindakan yang berpotensi Bullying bila terus menerus dilakukan 

dan hal tersebut masih sering dilakukan oleh anak-anak sejak SD.   

2. Dan hal tersebut akan memperburuk apabila mampu mempengaruhi 

teman – teman yang lain karena semakin dewasanya anak, akan 

semakin besar pengaruh lingkungan sekitar yakni lingkaran 

pertemanan terhadap diri mereka. Konformitas pun akan muncul 

dimana mereka menyesuaikan dengan keadaaan sekitar atau untuk 

dapat diterima.  

Dua hal yang memang menjadi permasalahan ketika seorang anak yang 

tidak tahu bahwa tindakan mengejek maupun meremehkan teman dengan 

konteks bercanda bila terus dilakukan terus-menerus akan sangat 

berbahaya karena selamanya ia akan terus berfikir bahwa hal tersebut sah-

sah saja dilakukan.  

73.10% 

4.90% 

22.00% 

Biasanya ketika kalian melihat teman kalian diganggu orang 

lain, apakah kalian mau dan berani menolong teman yang 

diganggu ? 

Berani Menolong

Tidak Berani Menolong

Menghindar atau tidak ikut-
ikutan
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Sehingga perlu adanya pembelajaran dimana anak-anak mampu melihat 

dan merasakan perasaan orang lain dalam bersosialisai lalu mereka dapat 

mengerti bahwa tindakan yang menyakiti orang lain tentu juga akan 

menyakiti kita sendiri. Apalagi untuk dikota Semarang sendiri dimana 

angka kekerasan Psikis menjadi poin tertinggi. Maka perlu adanya 

pemahaman sejak dini bahwa tindakan sehari-hari seperti mengejek teman 

secara langsung maupun tidak langsung, merupakan awal dari bentuk 

kekerasan lain seperti merendahkan, mengancam, menghina, yang apabila 

dilakukan terus- terusan adalah jalan menuju tindakan Bullying (Irianto dan 

Sidharta, 2009: 290).  

  

 III.1.2 Dongeng (Wawancara) 

III.1.2.1 Narasumber: Kusyanto (Kak Kus) 

 Pendongeng dan Pendiri Istana Dongeng Semarang 

Untuk memberikan pemahaman nilai-nilai moral kepada anak TK memang 

paling baik melalui cerita. Ending sebagai poin dalam pengajaran memang 

memerlukan adanya pihak yang bercerita atau perantara dalam 

menanamkan pemahaman tersebut. Namun untuk kepada anak-anak TK 

pembawaan cerita memang berbeda dengan anak SD. Tokoh-tokoh fabel 

atau hewan lebih banyak digunakan dan lebih menarik perhatian anak- 

anak TK berbeda dengan anak SD yang lebih tertarik kepada kisah-kisah 

petualangan. Anak-anak TK lebih sederhana atau melalui kisah-kisah 

sehari-hari. Oleh karena itu perlu adanya prinsip- prinsip sikap anti 

Bullying pada anak yang dijabarkan secara sederhana.  

Anak- anak TK pun juga lebih memiliki ketertarikan dengan gaya bercerita 

yang memiliki penekanan dalam suara.  Olah vokal seperti Intonasi naik 

dan turun dan juga Tempo yang cepat atau lembat menjadi sesuatu yang 

menarik bagi anak-anak TK.  Sehingga penekanan karakter dan ekspresi 
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memang perlu dibedakan.  Penggunaan kalimat pun sederhana atau tidak 

terlalu panjang. Dan Sudut pandang karakter biasanya akan berjumlah 

sebanyak 3 karakter mulai dari Narator, Karakter Utama dan Karakter 

Pendamping. 

  III.2.2.2 Narasumber: Ibu Dian dan Ibu Ratna 

   Guru atau Pengajar PAUD Bhinekka Semarang 

Dongeng diceritakan ada alurnya dan nilai moral melalui cerita 

yang diberikan. Sehingga media dongeng dapat menjadi sarana bagi orang 

dewasa untuk mengungkapkan bahwa tindakan ini buruk atau tidak untuk 

dicontoh atau justri perbuatan ini patut untuk dicontoh. Di usia anak yang 

semakin besar anak-anak TK di usia mereka belajar baca tulis pun sangat 

antusias dan senang karena pada dasarnya pembelajaran cerita ini hanya 

sebagai “selingan” waktu belajar. Pendidikan dalam bersosialisasi pun 

lebih tepat dilakukan sejak di rumah karena sedikitnya waktu di sekolah 

dan sekolah hanya mampu menjadi tempat untuk mengarahkan dan 

menerapkan nilai-nilai atau etika bersosialisasi mereka. Cerita dongeng 

merupakan salah satu media dimana anak-anak memiliki waktu 

komunikasi dengan orang tua.  

 III.1.2 Dongeng (Kuisioner) 

Orang tua Usia 25 – 45 tahun 

Daftar Pertanyaan Kuisioner 

1. Apakah anda termasuk orang tua yang pernah / suka membacakan cerita 

dongeng kepada anak anda? 

2. Jika anda menjawab Ya, apa yang menjadi alasan anda dalam membacakan 

dongeng kepada anak anda? 

3. Jika anda menjawab Tidak, apa yang menjadi alasan anda tidak membacakan 

dongeng kepada anak anda? 
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Hasil Pertanyaan 

- Pertanyaan 1 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram3.6 

Dari 36 orang responden mengatakan 58,3 % sudah tidak pernah 

memberikan cerita atau buku dongeng kepada anak 

- Pertanyaan 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram 3.7 

Orang tua yang melakukan atau memberikan cerita dongeng kepada 

anak,sebanyak 87,5% mengatakan mereka memberikan cerita dongeng 

karena kesadaran mereka terhadap nilai-nilai positif dari mendongeng 

kepada anak sejak kecil. 

- Pertanyaan 3 
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Gambar Diagram 3.8 

Orang tua yang tidak memberikan cerita dongeng kepada anak,sebanyak 

52,4% mengatakan mereka tidak memberikan cerita dongeng karena tidak 

memiliki kepercayaan diri dalam bercerita, sedangkan 33,3 % kesulitan 

mencari waktu lalu, 9,5 % karena menganggap cerita dongeng tidaklah 

penting untuk diberikan. 

Analisa 

Alasan orang tua tidak memberikan atau membacakan cerita dongeng 

kepada anak  karena tidak pede atau tidak memiliki kepercayaan diri 

memunculkan pertanyaan, apakah buku dongeng masih belum memiliki 

perkembangan desain dalam membantu orang tua untuk memberikan cerita 

dongeng secara komunikatif dan  sehingga mampu membantu orang tua 

sebagai media perantara penyampai cerita kepada anak. 

Oleh karena itu diperlukan media buku dongeng yang tidak hanya 

membuat anak tertarik dengan cerita yang disampaikan oleh orang tua 

yang membacakan cerita namun juga illustrasi yang disukai oleh anak-

anak dan juga memudahkan orang tua untuk membacakan cerita dongeng 

tersebut baik dalam halaman penceritaan atau illustrasi dan teks dalam satu 

cerita dan juga pada bagian nilai moral yang membantu orang tua untuk 

memberikan inti atau maksud dari cerita yang dapat dipelajari. Dan yang 

terpenting mampu menimbulkan interaksi komunikasi antara orang tua dan 
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anak karena salah satu fungsi dari sebuah cerita dongeng mampu 

mempererat hubungan orang tua dan anak. 

 

 III.1.3 Analisa SWOT 

- Strenght:   Kekuatan  cerita dongeng untuk memberikan pemahaman 

nilai-nilai moral pada anak yang dapat diingat sepanjang masa dengan 

menggunakan cerita yang mudah untuk disukai oleh anak-anak atau 

pembelajaran tanpa adanya kesan “menggurui”.  

- Weakness:  Tindakan potensial Bullying masih kerap terjadi bahkan 

sejak Sekolah Dasar seperti memanggil nama teman dengan ejekan dan 

gangguan secara fisik yang menyebabkan perlunya pendidikan, sejak dini atau 

sebelum anak-anak mendapatkan pengaruh lingkungan sekitar yang mampu 

memunculkan konformitas pada anak secara negatif. 

- Opportunity: Media cerita dongeng memberikan antusias tersendiri 

kepada anak-anak untuk mendengarkannya khusunya anak-anak diusia Pra-

Sekolah dan juga masih banyaknya orang tua yang menganggap pentingnya 

cerita dongeng diberikan kepada anak sebagai perantara pembelajaran non 

akademis atau berkaitan dengan penanaman sikap baik dan buruk. 

- Treats:  Masih ada orang tua yang kurang memiliki kepercayaan diri 

untuk memberikan cerita dongeng kepada anak, dan juga masih terbatasnya 

cerita dongeng yang secara spesifik memiliki nilai moral bersikap empati dan 

peka terhadap teman sebagai sikap-sikap antisipasi tindakan Bullying. 

 

III.2 Khalayak Sasaran (Target Audience) 

 III.2.1 Geografis  

  III.2.1.1 Primer 

Anak-anak yang berdomisili atau tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah. 
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  III.2.1.1 Sekunder 

Orang tua yang tinggal atau bekerja di Kota Semarang, Jawa Tengah 

 III.2.2 Demografis 

III.2.2.1 Usia Primer 

Anak- anak dengan usia pra sekolah dengan usia 4-7 tahun. Usia 

anak-anak  yang sering disebut sebagai Golden Age. Dimana kemampuan 

mereka untuk menyerap informasi yang ada dengan cepat melebihi usia 

diatas mereka (Lumban Gaol, Hutagalung, Bagautdinova, Safiullin, 2016). 

Usia dimana masih belum dipengaruhi oleh teman-teman sekitar atau 

pengaruh konformitas sehingga anak-anak mampu diberikan pemahaman 

sikap yang dapat menjadi pedoman mereka sejak dini atau menjadi pondasi 

sejak kecil. 

  III.2.2.2 Usia Sekunder 

Orang tua pertengahan usia dewasa awal  sampai puncak dewasa 

awal yakni 25-35 tahun. Usia dimana orang tua masih sangat aware 

terhadap perkembangan anak dan juga media pendidkan anak khusunya 

media buku terhadap proses belajar anak. Usia dari orang tua yang masih 

efektif untuk memberikan cerita dongeng kepada anak-anaknya sebagai 

proses penanaman sikap atau memberikan contoh sikap baik dan buruk 

serta nilai moral dibelakangnya. 

  III.2.2.2 SES ( Social Economic Strata )  

Strata ekonomi dalam penelitian adalah anak- anak dan orang tua 

dengan segmentasi A-B-C. Merupakan problem solving terhadap sikap-

sikap potensi bullying di setiap segmentasi di kota Semarang. Ditunjukan 

untuk Public Service kepada setiap kalangan melalui media yang efektif 

secara fungsional digunakan maupun disebarluaskan kepada setiap 
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khalangan masyarakat sebagai pengenalan dan pembelajaran anti Bullying 

dalam hal bersikap empati dan peka kepada orang lain. 

 III.2.3 Behaviour 

  III.2.4.1 Behaviour Primer 

Anak-anak yang sudah memiliki keterikatan dengan buku sebagai 

media hiburan. Ketertarikan mereka terhadap dunia cerita atau 

pembelajaran nilai- nilai moral melalui storytelling dengan ilustrasi yang 

sesuai dengan perkembangan usia mereka. Anak- anak dengan semangat 

atau keingintahuan yang tinggi terhadap hal- hal baru untuk dipelajari, dan 

tahapan anak-anak sebelum bersosialisasi lebih jauh dalam berteman. 

  III.2.4.2 Behaviour Sekunder 

Orang dewasa yang masih memahami pentingnya cerita dongeng 

sebagai sarana pendidikan non formal. Pendidikan nilai moral atau sikap 

kepada anak-anak dalam bersosialisasi terhdap orang lain. Orang tua yang 

memiliki waktu untuk menjemput atau memiliki waktu untuk mengunjungi 

sekolah anak, dan orang tua yang berusaha terjun langsung berinteraksi 

pada anak, dengan  menyediakan waktu untuk menemani anak dalam 

memberikan pembelajaran atau bermain di rumah. 

III.3 Creative Brief 

III.3.1 Background 

Perubahan sikap anak-anak yang semakin dewasa cenderung mengurangi 

kepedulian mereka terhadap orang lain karena semakin besarnya pengaruh 

konformitas lingkungan terhadap pertemanan. Tindakan bullying pun bagi mereka 

yang belum mengerti bahwa sikap tersebut merugikan atau menyakiti teman 

semakin marak karena memang edukasi kepada mereka sendiri atau anak-anak 

terhadap fenomena bully masih belum mendapat perhatian lebih. Hal yang 

menyebabkan tindakan potensial bullying atau menindas teman khususnya di 
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lingkungan belajar mengajar masih kerap terjadi. Sehingga perlu adanya pondasi 

pembelajaran sikap-sikap anti Bullying sejak dini sebagai langkah awal 

pembentukan karakter dari seorang anak kepada teman-temannya dengan 

penanaman sikap toleransi perasaan empati dan peka.  

III.3.2 Tujuan 

Terbentuknya pemahaman dan pengetahuan sikap bertoleransi dalam 

sebuah pertemanan sejak dini atau usia pra sekolah demi memunculkan semangat 

saling menghargai perasaan. Yaitu dengan merasakan atau berkaca dari sudut 

pandang korban atau orang yang mendapat gangguan. Dengan media yang 

menarik bagi anak dan tentunya memudahkan orang tua dalam memberikan 

pemahaman tersebut sesuai dengan kemampuan anak dalam menerima informasi. 

Karena didasari oleh pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua dalam 

pemberian pembelajaran tanpa harus merasa “digurui” secara langsung. 

III.3.3 Target Audience 

Yang menjadi target audience atau khalayak sasaran anak-anak usia 4-7 

tahun. Anak – anak yang belum terlalu jauh atau tahap awal bersosialisasi dengan 

teman –temannya. Dan usia dimana anak- anak yang memiliki ketertarikan dengan 

buku –buku cerita khususnya dongeng yang imajinatif. Usia anak- anak dimana 

orang tua masih belum ada rasa canggung untuk membacakan cerita atau 

membaca cerita bersama-sama. 

III.3.4 Focus 

Anak- anak memahami sisi negatif dari tindakan potensial Bullying dan 

juga mempererat komunikasi dengan orang tua sejak dini atau masa- masa pra-

sekolah. Dengan media yang  mengapresiasi proses pembelajaran sikap anak –

anak sesuai dengan tahapan usia mereka. Hal tersebut dilakukan melalui media 

yang menghibur bagi anak dan tentunya memberikan nilai moral sebagai pondasi 
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pola pikir anak bersikap empati dalam berteman dengan sederhana namun mudah 

diingat oleh mereka hingga dewasa.  

 III.3.5 How 

Penanaman sikap perilaku kepada anak kecil tentu bukan hal yang mudah 

untuk dilakukan. Anak-anak di masa Pra-Sekolah masih memerlukan bimbingan 

dalam pemberian nilai-nilai moral mereka dalam bersikap. Sehingga diperlukan 

sebuah media yang mampu memberikan interaksi komunikasi antara orang tua dan 

anak. Media yang dapat memudahkan orang tua dalam memberikan nilai moral 

kepada anaknya dengan memanfaatkan cerita dongeng yang juga mampu 

melibatkan anak untuk berinteraksi dan adanya keterlibatan anak dalam proses 

komunikasi. 

III.4 Strategi Penyampaian Pesan 

 III.4.1 Buku Dongeng 

Perancangan buku dongeng sebagai media komunikasi utama sebagai 

bentuk upaya pembelajaran tentang Bullying kepada anak. Buku sebagai symbol 

ilmu pengetahuan merupakan efisiensi yang digunakan kepada setiap anak-anak 

dengan segmentasi SES A hingga SES C. Keberadaan buku dongeng juga 

merupakan solusi upaya pendekatan orang tua kepada anak dalam memberikan 

pembelajaran bertingkah laku khususnya sikap saling menghargai antar teman 

maupun dengan orang lain. 

Buku dongeng berjudul “Rumah Teman”, adalah sebuah cerita dongeng 

yang berlatarkan di sebuah rumah yang memiliki banyak hewan peliharaan mulai 

dari ikan, anjing dan seekor kucing. Keberagaman hewan tersebut digunakan 

sebagai symbol, untuk hidup berdampingan tidak perlu harus memikirkan 

perbedaan yang ada. Dongeng fabel pun juga salah satu bentuk dongeng yang 

menjadi kesukaan dari anak-anak khususnya anak-anak usia 4-7 tahun. Sedang 
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kata Teman adalah sebuah kata yang mewakili ungkapan apresiasi kita terhadap 

orang yang mau menghargai kita apa-adanya.  

Isi cerita dalam dongeng berisikan nilai-nilai dalam pentingnya sikap 

berempati maupun peka terhadap orang lain. Sikap berempati dimana anak-anak 

diberikan sebuah penggambaran cerita yang menunjukan bahwa tindakan yang 

menyakiti orang lain akan berbanding lurus bila tindakan tersebut dilakukan juga 

kepada kita. Anak-anak belajar bahwa mereka perlu memikirkan perasaan orang 

lain. Sehingga diperlukan adanya pemberian pemahaman dalam bersosialisasi atau 

dalam pertemanan sikap anti Bullying yang dapat disederhanakan pada sikap 

berempati dan peka terhadap lingkungan sekitar dalam skema: 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram 3.9 

Saling Menghargai: Perwujudan sikap berempati terhadap orang lain 

dengan lebih membuka pemikiran dengan tidak bertindak semaunya 

(egois) atau menghargai teman apa adanya. Hal ini juga bentuk rasa 

menghargai perasaan orang lain. Seperti ketika kita melakukan ejekan 

yang kita sendiri tahu bahwa hal tersebut dapat memberikan dampak yang 

buruk bagi kita sendiri jika menerimanya seperti rasa emosi maupun 

kehilangan kepercayaan diri. 

Tolong Menolong: Perwujudan sikap Peka terhadap orang lain dengan, 

keinginan untuk saling membantu kepada orang lain dan tidak hanya 

memikirkan kebaikan diri sendiri. Tentu berkaitan dengan oknum-oknum 

yang menyaksikan sebuah tindakan Bullying namun tidak melakukan apa-

BEREMPATI MEMIKIRKAN KEPENTINGAN ORANG LAIN  

(KORBAN) DENGAN MELIHAT MELALUI SUDUT 

PANDANG ORANG (KORBAN) TERSEBUT 

MENGHARGAI 

ORANG LAIN 

PEKA 

RENDAH HATI TOLONG 

MENOLONG 
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apa seperti kejadian Bullying di perguruan tinggi beberapa waktu yang 

lalu. Ketidakpedulian kita terhadap korban justru juga merupakan bagian 

penyebab terjadinya tindakan Bullying.  

Rendah Hati: Tindakan untuk tidak semena-mena terhadap orang lain atau 

menjauhi pemikiran bahwa kita lebih berkuasa (Tim Parents Guide, 2012). 

Perasaan sombong yang nantinya mampu menjadi pemicu kita 

meremehkan orang lain dengan cara mengejek atau menghina orang lain.  

Tiga sikap sederhana penurunan dari sikap berempati dan peka terhadap 

orang lain merupakan nilai-nilai moral yang nantinya menjadi poin penting 

dalam buku dongeng “Rumah Teman”. Berempati sebagaimana kita 

mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang orang lain. Peka dimana 

kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. 

 III.4.2 Struktur Buku 

Buku dongeng ini memiliki diameter A4 sebagai media yang membutuhkan space 

elemen visual gambar illustrasi yang cukup besar. Dengan posisi yang efektif dan 

juga memberikan kenyamanan anak untuk membaca serta elemen ketertarikan 

untuk membuka buku tiap halamannya.. Dalam perancangan sebuah buku 

dongeng struktur dalam buku tersebut secara garis besar terdiri atas Pendahuluan, 

Isi, dan Penutup. Dengan beberapa sub bagian dari 3 hal diatas. 

III.4.2.1  Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan merupakan pengenalan awal Buku 

Tersebut. Berisikan pengenalan karakter Narator dari Rumah 

Teman. Berisikan deskripsi singkat apa itu “Rumah Teman” yang 

diceritakan oleh karakter Narator dalam cerita. 

Lalu ada halaman yang berisi 3 rahasia dalam sebuah dongeng 

berbentuk wacana dalam mendongeng kepada anak yang berisi. 

- Dongeng bukan haya kegiatan sebelum tidur. 
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- Dongeng kepada anak bukanlah tindakan yang 

memalukan karena akan lebih mendekatkan kita pada 

anak 

- Dongeng tidak mengenal batasan usia sehingga perlu 

adanya pengembangan cerita agar sesuai dengan usia 

anak  

  III.4.2.2 Isi Cerita 

Bagian Isi merupakan konten cerita dalam buku dongeng 

“Rumah, Teman”. Di bagian ini terdapat 4 bagian inti dari buku 

dongeng ini yaitu: 

1. Halaman Judul 

Halaman judul menjadi awal dan juga pembagi tiap 

cerita yang diberikan. Berisikan Illustrasi karakter dari 

cerita tersebut dan judul dari cerita tersebut. Merupakan 

bentuk pengenalan atau sebagai langkah awal menunjukan 

tokoh karakter yang akan muncul disetiap cerita. Semua hal 

tersebut diberikan atau diceritakan secara singkat melalui 

sifat dari tiap karakter secara singkat. 

 

2. Cerita (Illustrasi Cerita Dongeng) 

Menjadi inti dari buku dongeng. Bagian Cerita dari 

buku dongeng “Rumah, Teman”. Tiap halaman full 

berisikan gambar dengan teks atau narasi dari cerita. Untuk 

membantu orang tua untuk membaca narasi atau teks dalam 

cerita tersebut sehingga terdapat space untuk membedakan 

grid untuk teks dan illustrasi 

Teks dalam cerita untuk memudahkan pembaca atau 

orang tua memaknai naskah dari cerita dengan memberikan 

bantuan pada vocal storytelling berbentuk Emoticon: 
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Emotion Icon pada naskah atau teks tiap karakter 

memudahkan orang tua untuk membcakan narasi sesuai 

dengan penyesuaian ekspresi yang muncul di tiap karakter. 

Orang tua nantinya akan memiliki pemahaman terlebih 

dahulu bagaimana ekspresi yang diperlukan sehingga 

penekanan nada sesuai ekpresi serta intonasi untuk 

membedakan naik turunya volume akan terjadi secara 

natural menyesuaikan suasana dalam skena cerita tersebut. 

Adanya perbedaan warna pada teks antara Narator dengan 

Aktor atau karakter dalam cerita juga digunakan untuk 

untuk membedakan narasi dalam kalimat langsung tersebut.   

  

3. Moral (Illustrasi Moral Dongeng) 

Halaman penutup tiap cerita yang berisikan illustrasi 

nilai moral dan baik dan buruk dari cerita yang diberikan. 

Isi dari halaman moral merupakan kesimpulan singkat apa 

yang dipelajari dari kisah atau cerita tersebut. Dengan 

memberikan nilai baik dan buruknya dari setiap karakter di 

setiap cerita. Runtutan penjelasan secara narasi ilustratif 

dari tindakan karakter dalam cerita, sehingga selain melalui 

Teks juga menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan 

kembali sikap seperti apa yang harus dipelajari dan sikap 

seperti apa yang harus dihindari dari tiap karakter 

.  

III.4.2.3 Penutup 

Bagian terakhir dari buku yang berisikan halaman ucapan 

Narator ucapan terima kasih sudah mengunjungi “Rumah, Teman”. 

Lalu diakhir penutup tedapat halaman yang berisi gambaran cerita 

buku lanjutan yang mengambil set lokasi berbeda dengan tokoh 

narrator yang berbeda. Seperti dalam cerita dongeng untuk 
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memberikan happy ending si setiap cerita, halaman akhir juga 

terdapat Pojok Mewarnai yang berfungsi sebagai bentuk 

penyampaian pesan bahwa “anak-anak memiliki kebebasan untuk 

menggungkapkan kebahagiaan mereka masing-masing melalui 

warna-warna yang diberikan di halaman Pojok Mewarnai”.  

 

III.4.2 Gambaran Story Line Cerita “Rumah, Teman” 

Bentuk Cerita dongeng Fabel merupakan cerita yang menjadi daya tarik 

dari anak- anak usia Pra-Sekolah yakni anak-anak sejak usia 0-7 tahun. Namun 

seiring waktu jenis cerita yang ada hanyalah perkembangan cerita dongeng masa 

lampau yang hanya berisikan kisah- kisah kancil maupun hewan- hewan di hutan. 

Rumah Teman adalah bentuk variasi cerita dongeng hewan yang berusaha 

menunjukan adanya perubahan, melalui atmosfir tempat yang lebih modern yaitu 

didalam rumah serta penyesuaian masalah pada latar background di tiap karakter. 

Yang ditunjukan melalui cerita hewan-hewan pelihaaan yang ada rumah kita. 

“Rumah, Teman” adalah sebuah cerita dongeng yang berlatarkan di sebuah 

rumah yang memiliki banyak peliharaan mulai dari ikan, anjing dan seekor 

kucing. Dan hewan-hewan tersebut sedang mengalami beberapa konflik di setiap 

karakter hewan peliharaan. Makna dari kata “Rumah” adalah bahwa pondasi 

karakter seorang anak selalu berawal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dan 

“Teman” adalah “keluarga” yang nantinya kita temui di luar rumah kita. Orang 

yang menghargai kita dan orang kita hargai seperti keluarga kita sendiri. Sehingga 

Rumah Teman adalah media bagaimana nantinya anak belajar bersikap 

menghargai teman sebagai upaya penanaman sikap anti-bullying yang dimulai 

dilingkungan terdekat, yaitu keluarga, khususnya anak dan orang tua. Sebelum 

nantinya mereka mengenal dunia luar atau sebelum terkena dampak konformitas 

dari lingkungan sekitar khususnya di dilingkaran pertemanan di sekolah. 

III.4.2.1 Cerita Pertama (Ikan Dalam Aquarium) 
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Waktu : Siang Hari 

Tempat: Di dalam Aquarium 

Tokoh : 1 Ikan Berperut Besar, 3 Ikan Kecil 

Sinopsis:  

Kisah Didalam Aquarium, hidup seekor Ikan berperut besar 

ysng sulit berenang ke atas akuarium ketika sedang diberikan 

makan oleh majikannya. Lalu datanglah 2 ekor ikan kecil yang 

melihat tersebut kemudian menganggu ikan perut besar dengan 

terus menggoda dan mengejek ikan berperut besar dan juga dengan 

sengaja tidak meyisakan makanan untuk si perut besar. Namun, 

muncul  1 ikan kecil lagi yang merasa iba kepada ikan perut besar. 

Ia dengan sengaja menyisikan beberapa butir makanan untuk 

diberikan kepada si perut besar. Walaupun begitu ikan perut besar 

terus berusaha untuk berenang keatas demi mendapatkan 

makanannya.  

Kejadian tersebut berulang berhari-hari sampai akhirnya 

dua ikan penggoda mulai kekenyangan karena keserakahannya 

yang selalu berusaha menghabiskan makanan. Hal tersebut 

menyebabkan 2 ikan tersebut kesusahan untuk berenang layaknya 

si perut Besar. Mereka pun juga merasa sakit dan mudah kelelahan 

karena hal tersebut. Melihat hal tersebut 2 ikan penggoda 

menyadari bahwa selama ini mereka sudah salah karena selalu 

menggoda atau mengejek si perut besar. Karena mereka baru 

merasakan bahwa ketika menjadi ikan dengan perut besar mereka 

menjadi sulit untuk berenang. Karena kerakusan serta keinginan 

buruk mereka pada ikan perut besar mereka merasakan bagaimana 

buruknya perlakuan yang didapatkan yang sama diterima oleh Ikan 

Perut Besar. Namun karena kesabaran dan saran dari ikan kecil 
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temannya, si Perut Besar ia pun memaafkan 2 ikan tersebut dan 

kembali berteman.  

Moral: 

- Jangan suka mengejek atau menggoda/ menjahili teman 

karena keterbatasan tubuh (Berperut Besar). 

- Jadilah seperti ikan hitam yang masih mau memikirkan 

temannya dan mau menolong ikan perut besar dengan 

senang hati. 

- Sebagai penggambaran sebuah niat buruk untuk menyakiti 

orang lain akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri yang 

digambarkan melalui bagaimana kedua ikan merah 

merasakan apa yang dirasakan oleh ikan baru yang 

memiliki perut besar. 

III.4.2.2 Cerita Kedua (2 Anjing dan Surat Pagi Hari) 

Waktu : Pagi dan Malam Hari 

Tempat: Selasar Rumah dan Lorong Rumah 

Tokoh : 1 Anjing Besar dan 1 Anjing Kecil 

Sinopsis:  

Kisah bercerita tentang dua ekor anjing yang setiap pagi 

menunggu di depan pintu. Kedua anjing tersebut selalu menunggu 

datangnya surat yang diselipkan melalui lubang di pintu. Ketika 

terdengar bunyi bel kedua anjing ini terus berlarian untuk menuju 

ke lubang surat untuk berebut mengambil surat lalu kemudian 

diberikan kepada majikan mereka. Anjing besar karena memiliki 

tubuh yang lebih tinggi selalu berhasil menggapai surat itu. 

Sedangkan anjing kecil selalu kesulitan menggapai dan hanya terus 
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melompat-lompat. Alhasil anjing besar yang selalu mampu 

menggapai surat dan memberikannya pada sang majikan. 

Karena bertubuh lebih besar, anjing besar selalu menganggu 

anjing kecil dengan sombong. Mulai dari bertindak meremehkan 

anjing kecil, sampai dengan gangguan fisik seperti mendorong 

anjing kecil tersebut. Gangguan tersebut justru menjadi hal biasa 

bagi si anjing besar. Hal tersebut membuat anjing kecil merasa 

sedih dan menghilangkan semangatnya untuk mengambil surat dan 

membuatnya berbaring lesu. 

Hari demi hari berlalu, anjing besar sadar bahwa justru ia 

merasa bosan dengan tidak adanya anjing kecil yang selalu 

berlarian mengejar surat. Ia kemudian tersadar bahwa anjing kecil 

yang sering ia ganggu ternyata tidak lebih dari seorang teman 

bermainnya. Kata-katanya justru membuat teman bermainnya 

tersebut kehilangan semangatnya dan juga akhirnya membuat 

anjing besar merasa kesepian tanpa adanya teman bermain. Ia pun 

mengakui kesalahannya dan memberikan surat yang ia ambil di 

hari itu kepada anjing kecil sehingga ia dapat memerikannya pada 

sang tuan. Dan mereka kembali berbahagia bersama- sama. 

Moral: 

- Jangan suka mengejek atau menggoda teman karena 

keterbatasan tubuh (bertubuh pendek) 

- Jangan suka merendahkan orang lain apalagi kepada teman 

kita sendiri yang bisa mematahkan semangat mereka. 

- Untuk menunjukan sikap merendahkan orang lain secara 

verbal dan fisik mampu memberikan dampak yang buruk 

bagi sang korban yang dalam hal ini adalah si anjing coklat. 

 

III.4.2.2 Cerita Ketiga (Kucing Yang Sombong) 
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Waktu : Siang Hari 

Tempat: Di dalam kamar 

Tokoh : Kucing Rumah dan Kucing Liar 

Sinopsis:  

Kisah Kucing di dalam rumah yang memiliki banyak 

kesenangan di dalam rumah. Mulai dari banyaknya mainan untuk 

dimainkan. Sofa yang lembut untuk menjadi tempat tidur. Hingga 

makanan yang selalu tersedia untuk dimakan. Suatu hari seekor 

kucing liar datang melihat dan melihat kucing Anggora tengah 

tertidur. Kucing Anggora yang melihat kucing liar tersebut, justru 

memunculkan niatnya untuk bertindak pamer atau 

menyombongkan apa yang ia miliki . Namun karena terhalang 

jendela ucapan tersebut tidak dapat didengar begitu pula. Kucing 

anggora pun kemudian terus menyombongkan apa yang ia miliki di 

dalam kamar tersebut. 

Mulai dari berguling-guling di atas tempat tidur sambil 

mengucapkan betapa asik dan lembutnya kasur tersebut. Ia 

kemudian menghampiri dan menyantap makanan yang disiapkan 

dengan lahap. Kesombongan terus berlanjut sampai akhirnya 

kucing liar tidak muncul lagi di jendela. Penuh kebingungan 

akhirnya kucing rumah menghampiri jendela dan melihat keluar. 

Ia kemudian meilhat kucing liar sedang bermain bersama 

kucing-kucing yang lain. Kucing liar pun berteriak “Hai sebenarnya 

sejak kemarin aku ingin mengajakmu bermain namun kelihatannya 

kamu sudah senang dengan apa yang kau miliki dalam rumahmu”. 

Kucing Rumah pun tersadar bahwa dibalik banyaknya hal-hal 

menyenangkan yang ia punya ia tidak memiliki satu hal, yakni 

seorang teman. 
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Moral: 

- Jangan suka mengejek atau menggoda teman karena 

keterbatasan strata (Orang yang tidak berkecukupan) 

- Jangan suka bersikap sombong terhadap apa yang orang 

lain tidak punya meskipun diri kita cukup berlebih. 

- Sikap menghina orang lain dengan tindakan meremehkan 

status sesorang merupakan salah satu penyebab sikap 

Bullying terhadap orang lain. Sehingga dengan menunjukan 

pada perbedaan latar belakang social antara Kucing 

Anggora dan kucing liar. Dimana Kucing Anggora sebagai 

sosok yang berkelebihan dalam hal materi sedangkan 

kucing liar yang berkebalikan 180º. 

 

 III.4.3 Tahapan Promosional Buku “Rumah Teman” 

1 Tahapan 1 

Desember 2017 

Tahap perancangan desain buku “Rumah, Teman” 

Pencarian penerbit buku 

2 Tahap 2 

Januari – Maret 2018 

Penginformasian perlunya pembelajaran nilai moral anti-

bullying pada anak sejak dini 

- Melalui media online dan offline Poster di Ruang 

Publik sebagai bentuk promosi awal cerita dari buku 

Dongeng “Rumah, Teman” 

- Kerjasama Desain dengan RDRM sebagai lembaga 

anti Bullying dibawah Permberdayaan Wanita dan 

Perlindungan Anak, melalui penyebaran online 

(repost instagram dan facebook) 

3 Tahap 3 

April – Juni 2018 

Penginformasian melalui media cetak poster dan online 

mengenai buku Dongeng “Rumah, Teman” di Event Hari 
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Anak Nasional 

- Penginformasian launching buku dongeng di event 

Hari Anak Nasional di bulan Juli melalui video teaser  

- Penempatan poster Event Kota Semarang Sebagai 

kota Layak Anak sebagai di beberapa titik ruang 

public khusunya dibeberapa tempat rekreasi anak dan 

orang tua sebagai bentuk Launching Buku Dongeng 

“Rumah, Teman” 

- Pembuatan Akun Media sosial Rumah Teman 

(pengenalan karakter pada rumah teman) 

4 Tahap 4 

Juli 2018 

Promosi di Event Kota Semarang Sebagai kota Layak Anak 

melalui pencegahan Bullying pada anak di Hari Anak 

Nasional 

- Pembagian buku dongeng “Rumah Teman “ bekerja 

sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, kepada Taman Baca Anak di 

kota Semarang. 

- Taman Baca Pondok Baca 1000 Mimpi 

- Rumah Buku Simpul Semarang 

- Taman Baca Pondok Banjar Banjardowo 

- Perpustakaan  Kota Semarang 

- Perpustakaan Daerah Kota Semarang 

Sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk 

meminjam buku dongeng tersebut  

- Pembagian hadiah berupa Souvenir kepada anak-anak 

yang memenangkan lomba mewarnai anak TK berupa 

buku serta merchandise. 

- Kerjasama dengan Pendongeng di Kota Semarang 

untuk menceritakan cerita tentang “Rumah, Teman” 

di event tersebut 
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- Sebagai bentuk kerjasama untuk Launching buku 

yang kemudian penginformasian untuk penjualan di 

gerai toko buku kota Semarang. 

Gambar Tabel 3.5 

III.5  Strategi Anggaran 

3.5.1 Harga Cetak Satu Buku 

Jumlah Cetak 500 eksemplar 

Ukuran: A4 (P: 29,7 L: 21)  Landscape 

Cover: Full Color, Laminasi Glosy Satu Muka, Hard Cover 

Isi: HVS 80 gram / CTS 120 gram 

Jumlah ±50 halaman Cetak Bolak Balik 

Total harga Rp 58.000, 00 satu buku 

3.5.2 Rincian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Rincian Penghitungan 

 

3.5.3 Anggaran Promosi (Launching) 

Elemen Merchandise :  

Kaos: Sablon 3 x 35.000 = 95.000 
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Tumbler: 30.000 x 3 = 90.000 

Tas Kanvas Polos (Totebag) 20.000 x 6 = 120.000 

X-Banner + X-Stand Aksesories: 48.000 

PIN: 8 x 4000 = 32.000 

 

3.5.6 Anggaran Promosi Desain: 

Poster Cetak 1 Bulan : 100 poster x 3000 = 300.000 x 2 Tahap (Januari – Juni) 

600.000. 

Kuota Internet, dan biaya listrik : 300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


