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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

IV.1 Konsep Verbal 

 IV.1.1 Buku Dongeng “Rumah, Teman” 

Kemampuan seorang anak untuk memahami bagaimana sikap- sikap yang 

mampu memberikan peluang terjadinya Bullying di lingkup pertemanan mereka 

seringkali menjadi kesulitan dilakukan oleh sekolah bahkan orang tua. Semakin 

banyaknya kasus Bullying yang semakin meningkat dan semakin seringnya 

pengaruh lingkungan mempengaruhi perkembangan anak menjadi titik berat 

sulitnya mendidik anak untuk menjauhi sikap-sikap tersebut. Salah satu contohnya 

adalah tindakan sesederhana memanggil teman kita dengan sebutan yang secara 

spesifik merujuk pada bentuk fisik. Bentuk gurauan yang sangat sering kita jumpai 

di setiap sekolah dan mungkin kita masih suka kita lakukan, karena hanya 

berlandaskan “Gurauan” atau hanya hiburan. 

Namun yang paling membahayakan adalah ketika anak-anak yang masih 

belum bisa memahami hal tersebut sehingga menjurus kepada sikap tidak peduli, 

yang mungkin terjadi adalah hal tersebut dianggap wajar dan memungkinkan 

terjadinya sikap Bullying. Dan akan sangat buruk ketika kurang adanya 

pendidikan rasa berempati dan saling menghargai hingga peka terhadap 

lingkungan sekitar sejak dini. Oleh karena itu komunikasi dengan orang tua adalah 

salah satu poin yang sangat penting untuk memberikan pemahaman sejak dini atau 

sebelum adanya pengaruh dari teman-teman mereka sehingga pondasi karakter 

pada anak akan lebih kuat untuk memahami bahwa ketika kita melakukan 

tindakan buruk kepada teman, maka hal tersebebut juga pasti akan menyakiti kita 

juga.   

Oleh karena itu diperlukan sebuah media yang mampu memberikan sebuah 

pendidikan nilai moral kepada anak-anak sejak kecil. Yang pada akhirnya tidak 

hanya kita sebagai orang tua nantinya mampu menanamkan sebuah sikap Anti-
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Bullying namun juga ada peran orang tua yang mampu menjadi panutan oleh 

anak. Yang membuat anak-anak pun tidak ragu untuk memulai pembicaraan atau 

berkomunikasi dengan orang tua tentang masalah mereka diluar lingkungan 

rumah. Perlu diingat terjadinya kasus Bullying juga disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi dengan orang-orang disekitar khususnya orang tua bahwa ia menjadi 

korban Bullying maupun saksi mata Bullying karena tidak terbentuknya benang 

komunikasi antara anak dan orang tua sejak dini.   

Oleh karena itu melalui buku Dongeng “Rumah, Teman” kita sebagai 

orang tua yang menjadi sosok panutan anak-anak pertama kali sebelum mengenal 

dunia luar dapat menjalin komunikasi pembelajaran nilai-nilai moral tingkah laku. 

Dan bukan hanya tentang pendidikan akademis anak saja. Penggunaan Buku 

Dongeng “Rumah, Teman” berlandaskan kepada bagaimana terjadinya 

komunikasi antara anak dan orang tua dalam menilai sikap-sikap yang nantinya 

berpeluang menjadi potensi Bullying.  

1. Seperti Kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, tindakan 

yang nantinya akan berbahaya apabila kita acuh terhadap sebuah tindakan 

Bullying yang terjadi dihadapan kita.  

2. Sikap kurangnya rasa menghargai perasaan orang lain, dimana terkadang 

kita melupakan pemikiran bahwa ketika seseorang kita lukai perasaannya 

tentu hal tesebut berlaku juga pada kita. Kurangnya nilai berempati 

terhadap orang lain. 

3. Hingga sikap meremehkan orang lain yang nantinya akan menumbuhkan 

pola pikir “Aku lebih dari pada kamu, karena kamu bukan apa apa” yang 

menunjukan sikap bahwa kita lebih berkuasa dari pada orang yang 

mungkin kita nilai lebih rendah dari pada kita seperti dari strata sosial 

(kaya dan miskin) maupun secara fisik. 

Pembentukan cerita Dongeng yang menyesuaikan 3 poin diatas yang 

membentuk pola fikir pada anak bahwa 3 tindakan diatas bukanlah jalan yang 

tepat dalam pertemanan sebelum mereka mengenal dunia di luar lingkup rumah. 
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 IV.1.2  Konsep Cerita Dongeng “Rumah, Teman” 

Penggunaan cerita Fabel pada dongeng “Rumah, Teman” 

merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada nilai-nilai pendidikan 

melalui sebuah cerita, yang melandaskan perkembangan usai seorang anak. 

Seorang anak khususnya usia Pra-Sekolah yang masih memerlukan cerita 

yang mudah untuk dipahami namun juga masih sesuai untuk diberikan 

kepada anak-anak. Penggambaran karakter seekor hewan tentu akan lebih 

nyaman dan juga lebih halus dalam menggambarkan tindakan yang 

dilakukan merupakan tindakan yang salah. 

Ketertarikan anak-anak yang masih duduk dibangku TK maupun 

awal masuk Sekolah Dasar kepada sebuah cerita Dongeng Fabel juga 

diutarakan oleh beberapa pendongeng di Kota Semarang maupun Jakarta. 

Karena mereka masih memerlukan pemahaman secara hati-hati terhadap 

sebuah tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh akan lebih halus ketika 

kita menyampaikan tokoh kancil adalah seorang pencuri dibandingkan 

ketika kita menggambarkan tokoh seorang anak laki-laki berkacamata 

sedang mencuri. Oleh karena itu penggunaan tokoh-tokoh fabel atau 

hewan akan lebih tepat apabila digunakan sebagai pedoman pembelajaran 

secara tidak langsung atau dijadikan perantara.  

Pemberian Nama dan Konsep Dongeng Fabel dari “Rumah, 

Teman” digunakan menggambarkan makna dari sebuah komunikasi 

pendidikan moral oleh orang tua kepada anak melalui sebuah cerita 

dongeng Fabel. Kata “Rumah” disini menggambarkan sebuah dua sudut 

pandang yang berbeda.  

IV.1.2.1 “Rumah” sebagai tempat Pendidikan Moral Anak 

  

Di Rumah atau Lingkup Keluarga  anak-anak untuk 

mendapatkan pendidikan secara moril sebelum mengenal 

lingkungan luar. Dimana lingkungan rumah adalah tempat 
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kita belajar berperilaku sebelum menerapkannya pada 

lingkungan sekolah yang tentunya kewajiban dari orang tua 

seorang anak.  

   IV.4.2.2 “Rumah” sebagai background Cerita Dongeng Fabel 

Karena menggunakan kata “Rumah” sebagai kata 

kunci dalam cerita dongeng, akhirnya kisah dari cerita ini 

menggambarkan kata “Rumah” yang kedua yakni kisah 

dunia hewan yang memiliki keterkaitan dengan rumah 

seseorang atau kisah hewan-hewan peliharaan. Hal yang 

dikaitkan dengan cerita dongeng tentang melalui kisah 

hewan-hewan peliharaan dan juga poin pentingnya 

pendidikan sikap pada anak di lingkungan pertama mereka 

belajar yakni di rumah. 

Kata kedua yakni teman merupakan makna moral dari cerita 

tersebut. Bagaimana sebuah pertemanan dapat terhindar dari sikap- sikap 

yang potensial Bullying. Karena dilingkugan “pertemanan” yang rawan 

akan terjadinya sebuah tindakan Bullying diperluakan sebuah pembelajaran 

apa yang membuat kita menjadi teman yang baik bagi orang lain maupun 

bagi kita sendiri. 2 nilai sikap yang perlu ditanamkan yakni sikap 

menghargai perasaan orang lain atau berempati terhadap orang lain dan 

juga sikap peduli terhadap orang-orang disekitar adalah kolaborasi makna 

dari teman itu sendiri yang menjadi penegasan kisah-kisah yang nantinya 

diutarakan dalam buku Dongeng ini.    

IV.1.3 Inti Cerita “Rumah, Teman”   

Konsep cerita fabel dikaitkan dengan hewan-hewan yang menjadi 

peliharaan dirumah yang adalah penggambaran utama dari penokohan dalam kisah 

Cerita Dongeng “Rumah, Teman”. Hewan-hewan yang sangat erat dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan tokoh-tokohnya adalah Anjing, Kucing 
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dan juga Ikan Hias dalam akuarium. Berikut ini Tabel Story Board tertulis dalam 

buku dongeng “Rumah, Teman”. 

Kisah Ikan Baru dalam 

Akuarium 

2 Anjing dan Surat Si Kucing yang Sombong 

Tokoh Ikan Perut Besar 

Dua Ikan Merah 

Ikan Hitam 

 

 

 

Anjing Putih 

Anjing Coklat 

Kucing Anggora 

Kucing Liar 

Kata Kunci Tolong Menolong Menghargai Orang 

Lain 

Rendah Hati 

Alur Cerita Pengenalan: 

Ikan Perut Besar masuk 

kedalam lingkungan baru 

(akuarium) 

 

Konflik: 

Ikan Baru tidak 

mendapatkan sambutan 

yang baik oleh dua ikan 

merah yang 

menganggunya dengan 

ejekan perut besar  

 

Klimaks: 

Perut besar mengalami 

kesulitan untuk makan 

karena selalu saja 

dihabiskan oleh 2 ikan 

Pengenalan: 

Anjing Coklat dan 

Anjing Putih adalah 

dua orang teman 

peliharaan dalam satu 

rumah 

 

Konflik: 

Sebuah surat datang 

yang mengakibatkan 

mereka berlomba 

untuk 

mendapatkannya 

duluan untuk 

mendapat usapan 

bangga dari sang tuan 

rumah 

 

Pengenalan: 

Seekor Kucing Anggora 

sedang tertidur dalam 

kamar yang sangat 

nyaman baginya. 

 

Konflik: 

Kehadiran seekor kucing 

liar atau kucing kampung 

diluar kaca jendela justru 

membuatnya malah 

menyombongkan apa 

yang ia miliki dalam 

rumah 

 

Klimaks: 

Kucing liar justru 

meninggalkannya. 
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merah yang menjahilinya  

 

Antiklimaks: 

Adanya rasa iba dan 

bantuan dari ikan hitam 

untuk membagi 

makanannnya kepada si 

ikan baru tanpa 

mempedulikan sikap dua 

ikan merah 

 

Penyelesaian: 

Sikap dua ikan merah 

yang selalu membuat 

mereka mendapatkan 

ganjarannya dan akhirnya 

mau meminta maaf 

menerima ikan baru 

sebagai teman  

 

 

Klimaks: 

Anjing Putih menjadi 

sombong dan 

merendahkan anjing 

coklat karena selalu 

gagal mendapatkan 

surat dengan 

mengejek dan bermain 

fisik 

 

Antiklimaks: 

Sikap Anjing Coklat 

yang menunjukan 

patah semangat justru 

membuat anjing putih 

merasa kesepian dan 

merasa khawatir 

kepadanya 

 

Penyelesaian: 

Anjing putih mau 

menurunkan egonya 

dengan memberikan 

surat yang ia dapatkan 

dan menghargai 

perasaan anjing coklat 

dengan  meminta maaf 

atas sikap buruknya  

 

Sehingga memunculkan 

pemikiran bahwa ia 

ternyata merasa kesepian 

 

Antiklimaks: 

Kucing Anggora 

mendapatkan alasan 

kenapa kucing liar 

mengunjunginya yaitu 

ingin mengajaknya 

bermain 

 

Penyelesaian: 

Permintaan kucing 

Anggora untuk dapat 

main bersama-sama 

dengan teman baru 

diterima dengan tangan 

terbuka oleh kucing liar 

dan mereka bermain 

bersama-sama 

 

 

     Tabel 4.1 Tabel Naskah Story Board 
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Cerita pertama menggambarkan kisah di dalam akuarium yang berisikan 

beberapa ikan hias yang tokoh dalam cerita pertemanan lainnya. 3 ikan hias yakni 

ikan Mutiara yang memiliki perut yang besar menjadi tokoh yang selalu menjadi 

korban kejahilan dari 2 penghuni akuarium yang mengambil karakter ikan red 

zebra karena menganggap tindakan mengejek serta menganggu ikan tersebut 

sebagai “guyonan” belaka.  

Hal ini merupakan bentuk penggambaran bahwa setiap tindakan potensi 

Bullying tentu bukan hal yang biasa dan wajar bila dilakukan apalagi terus 

menerus dan hanya sebatas karena untuk kesenangan pribadi saja. Oleh karena itu 

juga ditambahkan sosok Ikan lainnya yang mengambil peran sebagai tokoh yang 

peka dan memiliki keberanian untuk menolong teman yang menjadi korban 

Penindasan. Tokoh Ikan berwarna hitam yang mengambil gambaran ikan Bala-

bala menjadi penggambaran nilai yang perlu untuk ditiru didalam kisah kedua ini 

Oleh karena itu “Tolong Menolong” menjadi kata kunci karena kedua hal tersebut 

yang ingin ditonjolkan dalam cerita tersebut. 

Sosok anjing Kintamani yang memiliki tubuh yang tegap tentu memiliki 

keuntungan secara fisik dibandingkan dengan penggambaran anjing jenis tekel 

yang memiliki tubuh pendek. 2 tokoh ini digunakan untuk memberikan sebuah 

nilai moral untuk menghargai perasaan orang lain. Tokoh Anjing Kintamani 

digambarkan melakukan penindasan secara verbal dan fisik yang menyakiti 

perasaan anjing tekel. Dan hilangnya semangat anjing tekel berusaha menunjukan 

bahwa dalam sebuah pertemanan diperlukan adanya rasa saling menghargai 

kepada orang lain. Bahwa melalui ucapan dapat meruntuhkan rasa percaya diri 

seseorang. Sebuah bentuk sikap Bullying yang tentunya bukan inti dalam sebuah 

pertemanan seorang individu. Oleh karena itu tidak hanya rasa saling menghargai 

berdasarkan fisik saja namun juga menghargai perasaan orang yang terluka. 

Dan kisah yang terakhir adalah kisah tentang 2 ekor Kucing yang memiliki 

latar belakang yang berbeda. 1 Kucing Anggora yang menggambarkan kucing 

yang hidup di temmpat atau lingkungan yang berada, lalu Kucing Liar yang 

menjadi penggambaran tokoh kebalikan dari Kucing Anggora tersebut. Dimana 
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Kucing Liar menjadi simbol kucing yang memiliki strata social dibawah kucing 

Anggora yakni hanya hidup dijalanan. 2 tokoh ini memberikan peran penting 

untuk menunjukan tindakan yang berpotensi untuk Bullying terjadi karena kita 

sudah merasa lebih baik daripada orang lain sehingga kita terkadang kita merasa 

memiliki kemampuan untuk meremehkan orang dibawah kita. 

 Kucing Anggora yang digambarkan sebagai sosok yang sombong menjadi 

pembelajaran kepada anak-anak bahwa sikap sombong adalah salah satu bibit dari 

tindakan potensial Bullying. Dan tokoh dari kucing liar yang digambarkan mau 

untuk mengunjungi Kucing Anggora untuk mengajak bermain bersama, 

menunjukan bahwa strata social bukanlah penghalang untuk kita berteman dengan 

siapapun itu. Sehingga sikap rendah hati akan muncul dalam penggambaran 

tersebut. 

 

 IV.1.4 Pendekatan Karakter 

 Penggambaran karakter merupakan titik vital dalam buku ini. Karena 

pembelajaran dan pendidikan nilai anti-Bullying berasal dari illustasi dari karakter 

atau tokoh yang ditunjukan. Pembuatan Karakter hewan tetap menyesuaikan 

dengan anak-anak khususnya anak-anak usia 4-7 tahun. Mulai dari style hingga 

pewarnaan dari karakter tersebut.2 style illustrasi tersebut adalah pembentukan 

karakter dengan menggunakan  

1. Teknik vector baik dari pewarnaan hingga pembentukan bagian tubuh, 

yang hasilnya murni berbentuk kartunis dan lebih memiliki kesan lebih 

modern dan simple.  

2. Dan pembentukan karakter dengan adanya pewarnaan melalui teknik 

painting sehingga menghasilkan karakter yang lebih realis atau 

menunjukan adanya kedalaman warna.   



64 
 

Melalui sebuah riset yang dilakukan kepada 104 anak usia 4-6 tahun. Yaitu 

pemilihan 3 karakter hewan yang sama, namun dengan 2 style yang berbeda yang 

digambarkan seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Dua Style Karakter 

 berdasarkan pembagian diatas didapatkan sebuah hasil yang mendekati sama 

yaitu: 

1. Style Penggunaan teknik Vector: 169 pilihan 

2. Style Penggunaan teknik Painting: 173 pilihan 

Berdasarkan hasil diatas akhirnya digunakan pilihan menggambungkan kedua 

style tersebut. Yakni dengan pembentukan visual karakter yang masih 

menunjukan sisi kartun melalui illustrasinya yang didasarkan pada karakter yang 

menyesuaikan dengan usia 4-7 tahun, namun menggunakan pewarnaan yang 

cenderung secara realis atau adanya kedalaman warna  baik dari segi karakter 

maupun obyek-obyek sekitar sehingga menunjukan kesan dibuat melalui goresan 

tangan. Hal ini juga didasarkan kepada pembentukan karakter yang mampu 

menggambarkan semangat anak-anak di usia emas yang natural serta dinamis dan 

penuh kepercayaan diri. 

 

IV.2 Konsep Visual 
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 IV.2.1 Karakter 

  IV.2.1.1 Kisah Ikan Baru dalam Akuarium 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Karakter Ikan Baru Berperut Besar 

 

Karakter yang diambil dari ikan Koi Mutiara ini 

digambarkan sebagai karakter ikan yang baru saja masuk kedalam 

sebuah akuarium, namun mendapat gangguan dari penghuni lama 

akuarium tersebut. Penggambaran karakter Ikan Mutiara digunakan 

sebagai perwujudan tokoh yang mendapatkan gangguan karena 

perutnya yang besar. Ekspresi wajah yang bijak dan ramah menjadi 

poin untuk mengilustrasikan sosok yang mau memaafkan ikan yang 

sudah menganggunya setiap saat. Sehingga menjadikan sosok ikan 

berperut besar ini sebagai karakter Antagonis dalam cerita “Kisah 

Ikan Baru dalam Akuarium” 
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Gambar 4.3 Karakter Dua Ikan Merah dan Ikan Hitam 

Dua Jenis Ikan diatas merupakan karakter lain atau karakter 

pendukung dalam kisah Ikan Baru Dalam Akuarium. Karakter Ikan 

Merah bisa dibilang menjadi sosok Protagonis dalam kisah ini. 

Mereka diambarkan sebagai saudara dengan sosok Kakak dan Adik 

yang selalu menunjukan kekompakannya untuk menganggu Ikan 

Baru. Sosok sang kakak yang digambarkan sebagai sosok pembully 

yang selalu menjadi pionir ide-ide bullying pada ikan perut besar. 

Sedangkan sang adik adalah sosok yang digambarkan sebagai ikan 

yang melakukan tindakan Bullying karena mengikuti kakaknya. 

Perwujudan dari pengaruh konformitas dimana tokoh adik 

melakukan bullying karena mengikuti tindakan saudaranya. Ia 

melakukan hal tersebut karena lingkungan sekitar yang memulai.  

Mereka berdua selalu saja menjahili atau menjadikan Ikan 

Perut Besar menjadi obyek kesenangan mereka dengan berusaha 

menghabiskan makanan setiap harinya karena kesulitannya Ikan 

Perut Besar untuk menjangkau permukaan air yang terhalangi oleh 

perut besarnya. Penggambaran melalui bentuk fisik kedua ikan 

yang memang kecil dan lincah ini menjadikan mereka merasa 

bahwa tubuh mereka memiliki keuntungan untuk berenang cepat 

dan menghabiskan makanan yang ada. 

Karakter Ikan yang berwarna hitam adalah sosok karakter 

yang meggambarkan sosok yang peduli pada orang lain. Ikan yang 
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diambil dari sosok Ikan Bala bala ini bersifat sangat peka dan 

memiliki kebaikan hati untuk menolong karakter Utama yakni Ikan 

Berperut Besar. Melalui tindakannya untuk memberikan makanan 

kepada ikan Perut Besar merupakan bentuk keinginan dia agar Ikan 

Perut Besar tidak merasakan kesusahan karena gangguan yang 

dihadapinya setiap hari oleh karakter Ikan Merah. Sehingga 

karakter ini bisa disebut sebagai karakter Tritagonis dalam kisah 

ini. 

  IV.2.1.2 Kisah 2 Anjing dan Surat Pagi Hari 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.4 Karakter Anjing Coklat dan Anjing Putih 

 

Kisah yang mengambil set lokasi di ruang tamu rumah ini, 

berkisah tentang dua ekor Anjing yang berlomba-lomba untuk 

menggambil surat di pagi hari yang kemudian diberikan kepada 

tuan mereka untuk mendapatkan usapan bangga dari tuan mereka. 

Anjing pertama merupakan karakter anjing yang mendapatkan 

inspirasi dari Anjing Kintamani yang secara karakteristik memiliki 

tubuh yang lebih tinggi, tegap dan memiliki kekuatan yang lebih 

besar. Karakter kedua adalah pengilustrasian anjing tekel yang 

memiliki tubuh pendek dan badan yang lebih panjang. Karakter 
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anjing yang tergolong pendek dan lebih lemah daripada karakter 

anjing putih Kintamani.  

Sosok Anjing Putih digambarkan sebagai karakter yang 

sangat membanggakan dirinya. Bulunya yang berwarna putih 

digunakan untuk menggambarkan bahwa setiap tindakan bullying 

dapat dilakukan oleh siapapun itu tidak peduli dengan citra atau 

penampilan luarnya khususnya warna putih yang biasanya 

menandakan kebersihan atau kesucian dari diri seseorang. Dilihat 

dari kebiasaannya yang mendongakkan kepala menjadikan ia 

sebagai karakter yang kuat sekaligus tinggi hati. 

Sedangkan sosok Anjing Coklat digambarkan sebagai 

karakter yang selalu menjadi bulan-bulanan penindasan oleh 

Anjing Putih. Sehingga ekspresi dan kebiasaanya untuk menunduk 

menjadi penguat karakternya yang lemah dan mudah kehilangan 

semangat. Sosok yang digunakan sebagai gambaran anak-anak 

yang menjadi korban dari Bullying dan merasa tidak bisa bertindak 

apa-apa atau tidak memiliki kekuatan. 

  IV.2.1.3 Kisah Si Kucing yang Sombong 

 

Gambar 4.5 Karakter Kucing Liar dan Kucing Anggora 
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Karakter dalam kisah ini digambarkan dalam sebuah cerita 

tentang dua ekor kucing yang memiliki latar belakang social yang 

berbeda. Kucing Anggora digambarkan sebagai sosok kucing yang 

tinggal di tempat yang berada yakni didalam sebuah rumah atau 

menjadi kucing peliharaan. Keberadaan lonceng di leher digunakan 

sebagai penanda bahwa kucing tersebut merupakan gambaran 

kucing peliharaan. Sedangkan karakter kedua adalah sosok kucing 

yang memiliki latar belakang yang berbanding terbalik dengan 

Kucing Anggora. Yaitu kucing liar atau biasa disebut dengan 

kucing kampung yang tinggal di jalanan atau tidak memiliki tempat 

tinggal atau pengasuh. 

Dua karakter ini memiliki background sifat yang berbeda. 

Kucing Anggora adalah kucing yang memiliki segalanya yang 

digambarkan dengan barang-barang kepemilikannya seperti bantal 

yang lembut, mainan-mainan bola dan juga makanan yang lezat. 

Namun dalam kelimpahannya tersebut justru ada satu hal yang ia 

tak miliki yaitu seorang teman. Berbeda dengan kucing liar yang 

memang hidup di jalanan sehingga tidak memiliki apapun untuk 

dibanggakan namun sifatnya yang ingin bersosialisasi menjadikan 

dirinya memiliki banyak teman. 

Secara singkat kisah ini berusaha menunjukan kepada anak-

anak bahwa sikap kita untuk menyombongkan diri ketika kita 

memiliki segalanya bukanlah cara yang baik untuk berteman 

kepada siapapun. Hal ini diberikan karena salah satu bentuk atau 

sifat yang berpotensial menjurus pada tindakan penindasan atau 

bullying adalah sifat bahwa kita lebih merasa “lebih” daripada 

orang lain. Yang apabila tidak diberikan pengarahan akan menjurus 

kepada sikap meremehkan dan merendahkan orang lain. 
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  IV.2.1.4 Narator 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Gambar Karakter Beo sebagai Narator  

 

Dalam kisah sebuah dongeng terdapat karakter ketiga yang 

menjadi perantara penjelasan cerita yang dibacakan. Karakter ini 

menjadi sudut pandang ketiga yang menjelaskan tentang suasana 

yang terjadi ketika dongeng dibacakan. Sosok Karakter ini 

digambarkan dalam bentuk sosok seekor burung Beo. Terpaku pada 

konsep hewan didalam sebuah rumah. Sosok Burung Beo adalah 

karakter yang nantinya bertugas dalam menceritakan kisahkisah 

yang terjadi didalam rumah tersebut. 

Sosok Burung Beo yang selalu digambarkan sebagai hewan 

yang pintar karena memiliki kemampuan menirukan suara yang ia 

dengar dan menjadikannya memiliki fungsi lain yaitu memberikan 

nilai moral atau pembelajaran di akhir setiap kisah yang ada. 

Dengan kata lain karakter Paman Beo adalah sosok pendongeng 

yang ada didalam buku “Rumah,Teman” yang menceritakan 

sekaligus memberikan nilai-nilai pembelajaran yang dapat diambil 

 

IV.2.2 Story Board Alur Cerita 
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 IV.2.2.1 Kisah Ikan Baru di Akuarium 

   Pendahuluan: 

 

    

 

 

 

 

 

    Gambar 4.7 Gambar Pendahuluan Kisah Ikan Baru 

Ikan Perut Besar masuk kedalam akuarium menjadi awal 

pengenalan tokoh dan kisah ini.  

 

Konflik: 

 

Gambar 4.8 Gambar Konflik Kisah Ikan Baru 



72 
 

Ejekan Dua Ikan terhadap Perut Besar digambarkan dengan 

ilustrasi ikan merah yang menggembungkan perutnya dan ekspresi 

tertawa. 

 

Klimaks: 

 

Gambar 4.9 Gambar Klimaks Kisah Ikan Baru 

Kelakuan 2 ikan merah terus semakin menjadi-jadi, mereka mulai 

menganggu dengan berusaha menghabiskan makanan yang 

diberikan dipermukaan. Karena ketidakmampuan si ikan baru 

untuk menggapai permukaan dengan cepat. 

 

Antiklimaks 
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Gambar 4.10 Gambar Antiklimaks Kisah Ikan Baru 

Sikap ikan hitam menunjukan kepeduliannya kepada si perut besar 

degan mau membagi makananya 

 

Solusi 

 

Gambar 4.11 Gambar Konflik Kisah Ikan Baru 

Kejahilan mereka berdampak buruk bagi ikan-ikan merah sendiri, 

maka mereka akhirnya meminta maaf dan menjadi teman. 

 

IV.2.2.2 Kisah 2 Anjing dan Surat Pagi Hari 
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   Pendahuluan: 

 

Gambar 4.12 Gambar Pendahuluan Kisah 2 Anjing dan Surat 

Kedua Anjing merupakan teman dalam satu rumah sedang tertidur 

pulas di pagi hari di set sebuah ruang tamu. 

 

Konflik: 

 

Gambar 4.13 Gambar Konflik 2 Anjing dan Surat 

Mulainya mereka untuk berlomba- lomba mengambil surat untuk 

diberikan kepada sang tuan rumah untuk mendapat usapan bangga. 

Hal inilah yang akhirnya menjadi masalah di pertemanan mereka. 
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Klimaks: 

 

 

Gambar 4.14 Gambar Klimaks Kisah 2 Anjing dan Surat 

Anjing putih yang memiliki tubuh yang tinggi dan kuat mulai 

bertindak semena-mena kepada anjing coklat seperti diilustrasikan 

dengan dorongan fisik pada anjing coklat. 

 

Antiklimaks: 

 

Gambar 4.15 Gambar Antiklimaks Kisah 2 Anjing dan Surat 
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Sikap anjing coklat yang menjadi pendiam dan kehilangan 

semangat membuat anjing putih akhirnya khawatir. Hal tersebut 

digambarkan dengan posisi anjing coklat yang membelakanginya 

dan hanya berbaring serta pandangan anjing putih sang telihat 

selalu memperhatikan dengan ekspresi kebingungan. 

 

Solusi 

  

Gambar 4.16 Gambar Solusi Kisah 2 Anjing dan Surat 

Sikap empati anjing putih untuk meminta maaf digambarkan 

dengan keinginannya untuk memberikan surat pagi itu kepada 

anjing coklat. Perubahan sikap pada anjing putih yang mulai 

memikirkan perasaan anjing coklat. Yang akhirnya mereka 

bersama-sama memberikan surat tersebut kepada sang tuan rumah. 

 

IV.2.2.3 Kisah Kucing si Sombong 

   Pendahuluan: 
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Gambar 4.17 Gambar Pendahuluan Kisah Kucing si Sombong 

Kisah dimulai dengan kemuculan kucing anggora yang tertidur 

pulas diatas bantal dalam sebuah kamar. Dan kunjungan seekor 

kucing liar di jendela kamar tersebut. 

 

Konflik 

     

Gambar 4.18 Gambar Konflik Kisah Kucing si Sombong 

Kemunculan kucing liar diluar jendela menimbulkan pertanyaan 

pada diri kucing anggora, alasan kucing liar menghampirinya. Hal 

itu justru dimanfaatkannya untuk menyombongkan apa yang dia 
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miliki dalam kamar tersebut. Digambarkan dalam ekpresinya dalam 

menunjukan mainan bola-bola yang ia miliki. 

 

Klimaks: 

 

Gambar 4.19 Gambar Klimaks Kisah Kucing si Sombong 

Ketika kucing liar pergi meninggalkannya hal tersebut malah 

membuatnya merasa kesepian karena tidak ada lagi yang 

mengunjunginya. Melalui ekspresinya menatap jendela dengan 

mimic muka menunjukan keinginannya untuk dikunjungi lagi. 

 

Antiklimaks: 



79 
 

 

Gambar 4.20 Gambar Antiklimaks Kisah Kucing si Sombong 

Ketika kucing Anggora melompat jendela yang terbuka beberapa 

kucing liar sedang berkumpul dan menjelaskan kepada kucing 

Anggora bahwa ia berusaha untuk mengajaknya bermain. 

 

Solusi 

 

Gambar 4.21 Gambar Solusi Kisah Kucing si Sombong 

Akhirnya ia menyadari bahwa sesungguhnya kucing liar ingin 

mengajaknya bermain dan kucing angora pun melompat keluar 

jendela untuk bermain bersama. Gambaran kucing anggora 

melompat kebawah adalah bentuk perubahan sikapnya untuk lebih 
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„rendah hati” mau berbaur kepada kucing-kucng liar dan sampai 

dengan bermain bersama-sama. 

 

IV.2.3 Struktur Buku “Rumah, Teman” 

 IV.2.3.1 Ukuran Margin dan Orientasi Halaman 

Sebagai buku yang lebih menekankan illustrasi cerita. 

Diperlukan sebuah margin yang mengedepankan kenyamanan 

dalam menikmati gambar yang ditampilkan. Maka diperlukan 

adanya riset terhadap target primer sendiri yakni anak- anak. 

Melalui wawancara serta penggunaan obyek pembanding 

didapatkan 10 hasil wawancara dengan memperhatikan tingkah 

laku serta pandangan mereka terhadap obyek pembanding yang 

dilakukan secara personal. 

Obyek Pembanding adalah buku dengan Orientasi Halaman 

Portrait dan juga Landscape. Dengan 10 hasil jawaban yakni Buku 

dengan bentuk atau posisi secara Portrait. Sehingga untuk 

memaksimalkan ukuran buku maka halaman di cetak secara bolak 

balik. Sehingga dalam bentuk portrait halaman kanan dan kiri 

dalam satu balikan kertas akan memiliki satu space illustrasi dan 

teks sebesar dua kali lipat ukuran asli buku tersebut. Hal ini juga 

menekankan kembali kenyamanan anak dan orag tua untuk 

membaca buku dongeng tersebut secara bersama-sama. 
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Gambar 4.22 Margin dan Orientasi Halaman 

 

 IV.2.3.2 Cover Buku 

 

   Gambar 4.23 Gambar Cover Buku Belakang dan Depan 

 

Cover Buku Dari “Rumah, Teman” menggunakan Ilustrasi 

dari rumah yang menjadi latar tempat dari kisah dongeng itu 

terjadi. Konsep rumah juga mengambil nilai dari pendidikan moral 

kepada anak yang dilakukan di Rumah atau bersama dengan orang 
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tua, yang memang merupakan pesan dari buku ini. Bahwa 

pentingnya komunikasi orang tua kepada anak khususnya 

penanaman nilai-nilai karakter dalam bersosialisasi yang dalam hal 

ini menggunakan media buku dongeng. 

Penggunaan Illustrasi rumah yang memiliki space di tengah 

berfungsi sebagai titik fokus pengelihatan yang akan lebih cepat 

tertuju kepada judul dan illustrasi rumah tersebut. Kemunculan 

semua karakter cerita dalam cover menjadi poin utama dari cerita 

tersebut sehingga dengan adanya 7 tokoh tersebut orang tua dan 

anak memiliki ketertarikan terhadap buku ini dan bersedia untuk 

mendapatkan dan membelinya. 

 Penggunaan warna-warna cream berfungsi sebagai 

penggambaran warna yang hangat namun juga tidak terlalu 

dominan terhadap pandangan. Sehingga Illustrasi Rumah, Teman 

tersebut akan lebih mendominasi. 

 

Gambar 4.24 Gambar Logotype Rumah Teman 

 

Logotype Judul Buku “Rumah, Teman” menggunakan font 

yang cenderung kepada Font Sans Serif dan dekoratif dimana 

sesuai dengan sifatnya yaitu menyenangkan dan dinamis. 

Penggunaan Huruf A yang diilustrasikan dengan bentuk rumah 

adalah sebagai symbol dari Sebuah Rumah yang memiliki Pintu 
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yang terbuka yang memiliki arti sebagai sebuah rumah yang 

menerima siapapun untuk masuk. Yang disesuaikan dari tema besar 

dari buku ini untuk bersikap toleran kepada siapapun juga sehingga 

menimbulkan sikap saling menghargai kepada siapapun juga 

khususnya kepada teman sebagai bentuk sikap Anti-Bullying.  

Penggunaan Warna Oranye pada Logotype Rumah Teman 

memiliki maksud bahwa warna orange merupakan titik tengah dari 

perubahan warna merah ke kuning ataupun sebaliknya yang 

merupakan jenis warna hangat dan jenis warna yang lebih diminati 

oleh anak-anak (Alschuler dan Hattwick, 1947). Orange yang juga 

berada di titik tengah kedua warna hangat tersebut juga 

menggambarkan titik keseimbangan dari warna hangat. Penjabaran 

Keseimbangan yang juga berarti Kesamarataan atau tidak adanya 

perbedaan atau membeda-bedakan yang juga merupakan salah satu 

bentuk sikap Anti-Bullying untuk saling menghargai perbedaan. 

Empat Jendela berwarna merah tersebut melambangkan 4 

sifat turunan dari berempati dan peka yang memang ingin diberikan 

dalam nilai-nilai kisah atau cerita yang diberikan yakni menghargai 

orang lain, rendah hati, sikap tolong menolong dan rasa sabar. 

Yang digambarkan sebagai jendela atau gambaran isi “Rumah, 

Teman” yang menggunakan warna merah sebagai lambang kasih 

sayang. 

  IV.2.2.3 Pendahuluan 
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Gambar 4.25 Halaman Pendahuluan 

 

Halaman Pendahuluan adalah halaman perkenalan diri Narator 

kepada para pembaca. Sebelum masuk kedalam cerita atau kisah 

dari dongeng “Rumah, Teman”, para pembaca diberikan 

pengenalan terlebih dahulu tentang 3 Rahasia. Maksud dari 3 

rahasia adalah upaya atau bentuk pemberitahuan kepada Orang tua 

sebagai pembimbing anak-anak bahwa Dongeng wajib untuk 

dilestarikan. Hal ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para 

pendongeng yang masih sangat aktif untuk menceritakan anak-anak 

sebuah cerita dongeng. 3 Rahasia ini juga diaksudkan untuk 

menjawab setiap keraguan orang tua untuk membacakan cerita 

dongeng kepada anak-anak. 

Tiga Rahasia yang dimaksud adalah: 
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Gambar 4.26 Tiga Rahasia Dongeng 

 

Bahwa sebuah cerita dongeng bukan hanya tentang 

membacakan cerita sebelum tidur. Alasan orang tua yang tidak 

memiliki waktu membacakan dongeng sebelum tidur karena 

mereka masih menggangap dongeng identik dengan waktu kita 

menidurkan anak menggunakan cerita. Hal yang sebenarnya harus 

diperjelas bahwa dimanapun itu asalkan kita memiliki waktu 

dengan anak kapanpun kita pasti bisa menceritakan berbagai 

macam kisah yang ada. 

Rahasia kedua adalah upaya untuk memberitahukan kepada 

orang tua bahwa dalam sebuah dongeng salah satu ciri khasnya 

adalah kita mampu memainkan peran karakter disana. Mulai dari 

perubahan suara dan juga mimic atau ekspresi wajah menjadi nilai 

hiburan bagi anak maupun orang tua sendiri. Yang secara tidak 

langsung lebih mendekatkan orang tua dan anak sehingga tidak ada 

kesenjangan antara anak dan orang tua. Sehingga keakraban antara 

kedua pihak pun akan lebih tumbuh karena adanya komunikasi 
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yang menyenangkan. Selain kita sebagai orang tua mampu 

menanamkan nilai-nilai moral kepada anak namun juga mampu 

mendekatkan orang tua dan anak sehingga nantinya ketika mereka 

beranjak dewasa. Komunikasi ini tidak akan terputus, dimana anak 

pun lebih berani untuk berkomunikasi tentang kedupan sosialnya 

kepada orang tua karena sudah ada pembiasaan sejak dini.  

Rahasia ketiga adalah bahwa dongeng akan selalu dapat 

diberikan kepada anak-anak. Namun yang perlu diingat jenis 

dongeng yang diberika tentu memerlukan adanya perkembagan 

sesuai dengan jenisnya mengikuti usia anak tersebut. Anak-anak 

usia Pra Sekolah akan lebih sesuai dengan dongeng-dongeng yang 

sederhana dan masih memiliki nuansa atau pendekatan visual 

seperti hewan-hewan fabel. Lain dengan anak-anak yang sudah 

semakin dewasa dan semakin matang pemikirannya untuk 

menangkap suatu Informasi. Anak-anak sekolah dasar bisa mulai 

untuk membaca cerita-cerita rakyat atau legenda. Sehingga 

pemahman mereka pun akan semakin luas mengenai cerita-cerita 

dongeng. 

 

  IV.2.2.4 Isi cerita 

    IV.2.2.4.1 Halaman Pengenalan Karakter 
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Gambar 4.27  Halaman Pengenalan Karakter 

 

Sebelum masuk kedalam cerita akan diperkenalkan terlebih dahulu 

judul dari cerita tersebut, lalu karakter yang akan muncul dalam 

cerita tersebut. Dan juga icon yang nantinya digunakan didalam 

ceita tersebut untuk membedakan setiap teks atau naskah antar 

karakter. Sekaligus memberikan pandangan awal tentang sifat dan 

karakter tiap tokoh yang muncul. 

 

IV.2.2.4.2 Ilustrasi Cerita Dongeng 
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Gambar 4.28 Grid Isi halaman llustrasi 

 

Masuk kedalam halaman cerita , dimana space atau jarak 

antara gambar atau illustrasi cerita dengan naskah atau teks dipisah. 

Hal ini digunakan sebagai Buku Dongeng Ilustrasi yang 

mengedepakankan fokus mata kepada setiap Ilustrasi yang 

digambarkan. Sehingga proses membaca dongeng kepada anak TK 

atau usia sebelum masuk sekolah dasar yang belum lancar 

membaca akan lebih cenderung untuk melihat gambar illustrasinya 

secara lebih dominan. Penggunaan warna space dalam teks adalah 

warna-warna yang mendekati dengan background di dalam cerita  

untuk lebih menonjolkan karakter dalam cerita.  

 Ruang atau space dalam ilutrasi tersebut dibuat dalam teks 

balon yang biasa digunakan dalam komik yang memang 

ditampilkan karena konsep kisah yang diceritakan oleh Narator 

atau Paman Beo kepada pembaca. Sehingga halaman Illustrasi 

Kisah merupakan bentuk balon imajiner yang diceritakan oleh 
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Paman Beo yang menceritakan ulang sebuah kejadian yang 

dilihatnya di dalam rumah tersebut.  

    IV.2.2.4.3 Emoticon Karakter 

 

Gambar 4.29 Emoticon 

 

Penggambaran ikon yang menjadi pembeda setiap naskah 

atau teks juga digunakan sebagai pemberi informasi mood atau 

ekspresi seperti apa yang tepat digunakan ketika mengucapkan 

sebuah kalimat dalam teks tersebut. Beberapa karakter hanya 

digambarkan dalam 2 ekpresi yaitu senang dan sedih. Namun 

beberapa karakter yag memiliki sifat yang cukup sepesifik seperti 

Anjing Putih dan Kucing Anggora, ditambahkan satu emosi lagi 

yakni icon sedang sombong atau meremehkan sesuatu. Penggunaan 

emoticon ini sebagai sarana mempermudah orang tua untuk 

mengetahui dan mampu mengekspresikan mimik wajah serta suara 

tiap karakter yang dibacakan secara lebih cepat. 

    IV.2.2.4.4 Moral Story 
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Gambar 4.30 Halaman Moral 

 

Halaman Nilai Moral dari tiap cerita berbentuk dalam ilustrasi 

naratif yang tebagi kedalam 2 halaman. Dihalaman pertama 

terdapat 2 Ilustrasi reka ulang yang merupakan ilustrasi perbuatan 

negatif dan  yang terjadi dalam kisah tersebut dan kemudian 

dilanjutkan dengan akibat dari perbuatan tersebut. Sosok Paman 

Beo pun kembali ditunjukan sebagai tokoh pencerita ulang kisah 

tersebut dan memberikan nilai moral yang dapat dipelajari dari 

kisah tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengingat kembali pelajaran 

apa yang patut untuk diambil melalui kisah tersebut. 
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Gambar 4.31 Halaman Moral 2 

 

Halaman kedua dari Nilai Moral ini lebih menunjukan apa 

yang semestinya kita lakukan. Atau nilai postif apa yang bisa 

dipelajari dalam kisah tersebut. Apa yang kita terima ketika kita 

melakukan nilai-nilai positif tersebut. Dalam hal ini teks yang 

berisikan nilai-nilai yang penting untuk dipelajari diberikan 

penanda yang berbeda yakni teks yang dipertebal. Penyesuaian 

konsep Buku Dongeng yang mengedepankankan narasi llusratif 

digunakan untuk mempermudah orang tua untuk menjelaskan 

kembali nilai-nilai negatif maupun postitif yang ada didalam cerita 

tersebut. Dan tentunya memudahkan anak-anak untuk lebih cepat 

memahami pembelajaran dalam sebuah kisah dongeng  dengan 

lebih efektif dan efisien.  

  IV.2.2.5 Penutup 
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Gambar 4.32 Penutup 

 

Gambar 4.33 Halaman Pojok Mewarnai 

Penggunaan Pojok Mewarnai dalam halaman terakhir adalah 

bentuk penyampaian pesan bahwa dalam kisah dongeng  akan 

selalu ada akhir yang bahagia. Oleh karena itu anak-anak yang 

membaca buku ini yang berhak menentukan kebahagiaan mereka 

masing-masing melalui penciptaan karya melalui mewarnai Rumah 

dan setiap karakter dalam kisah tersebut. Selain memberi ruang 

untuk mereka menciptakan kreativitas mereka membuat “Rumah, 



93 
 

Teman” versi mereka sendiri melalui pemilihan warna yang mereka 

pilih sendiri. Lalu dihalaman terakhir digambarkan sekuel 

kelanjutan dari seri buku dongeng ini dengan sosok karakter baru 

yaitu seekor bebek yang nantinya merupakan penggambaran 

kehidupan di luar rumah atau . 

 

 IV.2.3 Tipografi 

Jenis huruf yang digunakan dalm buku Dongeng “Rumah, Teman” adalah 

Canted FX. Jenis huruf  Sans Serif yang menggambarkan yang tidak terkesan kaku 

atau luwes, namun solid sehingga memudahkan orang tua dan anak untuk 

membaca teks. Sesuai dengan karakter font yang memang lebih banyak kita 

jumpai dalam teks sound effect dalam sebuah halaman komik. Sehingga jenis font 

ini akan lebih terlihat dominan dibandingkan jenis font serif atau font berkait yang 

terkesan formal. Berikut Font Canted FX: 

 

 

 IV.2.4 Warna 

Jenis warna yang digunakan diluar konteks illustrasi cerita adalah warna-

warna yang cenderung bersifat netral atau tidak terlalu dominan. Karena ini buku 

anak-anak dan pembaca utamanya adalah anak-anak dan perantaranya adalah 

orang tua maka warna-warna yang dipilih diusahakan tidak melebihi batas 

dominasi dari llustrasi yang ditampilkan dalam karakter yang ada. Berikut ini 

warna-warna tersebut. 
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Gambar 4.34 Tone Warna Background Buku dan Visualisasi 

Desain 

Untuk warna-warna dalam halaman illustrasi cerita terdapat kesamaan warna 

namun memiliki sedikit kedalaman warna. Sehingga tone-tone warna dalam ruang 

illustrasi khususnya karakter akan lebih menonjol. Khususnya halaman gambar 

yang lebih bernuansa colorfull disetiap karakter hewan.   

 

IV.3 Visualisasi Desain 

  IV.4.3.1 Sosial Media 

Penyebaran info launchingnya buku Dongeng Rumah teman 

melalui proses penyebaran secara online menggunakan beberapa 

akun media social. Yang pertama instagram dan kemudian 

Facebook 

 



95 
 

    Gambar 4.35 Sosial Media Instagram “Rumah, Teman” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Sosial media Facebook “Rumah, Teman” 

 

IV.4.3.2 Poster 
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Gambar 4.37 Tiga Poster Awal  “Rumah, Teman” 

 

Penyebaran poster baik secara Online dan Cetak dilakukan 

dibulan-bulan Januari hingga Maret 2018. Bentuk poster yang 

digunakan adalah poster yang mengambarkan sosok dari setiap 

karakter yang nantinya akan muncul di kisah dongeng “Rumah, 

Teman” namun masih dalam bentuk siluet. Dengan ditambahkan 

sedikit synopsis cerita yang memberi kesan penasaran terhadap apa 

yang terjadi berikutnya. Hal ini didasarkan sebagai upaya menarik 

perhatian masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok 

karakter- karakter ini. Sampai akhirnya kemunculan poster event 

Launching di bulan Mei.   
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Gambar 4.38 Poster Event Launching 

Poster Event, Launching buku ini dibuat dibulan Mei setelah 

pembuatan akun social media Facebook dan Instagram. 

 

IV.4.3.3 Video Teaser 

Salah satu bentuk promosi launchingnya buku Dongeng “Rumah, 

Teman” adalah video yang menunjukan buku tersebut. Video 

singkat yang menggambarkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita 

dan kemudian ditututp dengan informasi tanggal launchingnya 

Buku Dongeng “Rumah, Teman”  
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Gambar 4.39 Video Teaser 
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IV.4.3.4 Merchandise dan X-Banner 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Merchandise dan X-Banner 

Merchandise yang dibuat adalah Kaos, Totebag dan Tumbler 

sebagai hadiah kepada anak-anak yang memenangkan lomba 

mewarnai pada event. Hari Anak Nasional . Dan pin-pin karakter 

yang bisa didapatkan di hari launching buku dongeng. Kaos 

bertuliskan “BERTEMAN” yang memiliki kepanjangan “BERtemu 

TEMAN” adalah salah satu bentuk atau perwujudan dari makna 

diadakannya lomba memperingati hari anak nasional yang berarti 

bertemu dengan teman-teman baru. Totebag sendiri tidak memiliki 

warna yang memang dikhususkan untuk anak-anak agar memiliki 

kesempatan untuk mewarnai totebagnya sendiri. Untuk mewarnai 

“rumah” mereka sendiri. Lalu untuk keperluan event digunakan X-

Banner sebagai penyambut launchingnya Buku “Rumah Teman” 

 

   

 

 

 


