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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal 

tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi 

dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sebutan untuk 

beraneka jenis sayuran disebut sebagai sayur-sayuran atau sayur-mayur. 

Sejumlah sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak sebelumnya, 

sementara yang lainnya harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, 

dikukus atau diuapkan, digoreng, dan seterusnya. Kandungan zat gizi 

alami dalam sayuran hijau sangat banyak, selain kaya dengan vitamin A 

dan C, sayuran hijau juga mengandung berbagai unsur mineral seperti zat 

kapur, zat besi, magnesium dan fosfor. Sayuran yang berwarna hijau tua 

merupakan sumber karotenoid (pigmen dalam tanaman yang terdapat pada 

tumbuhan) terbaik dan tergolong penting untuk memerangi radikal bebas. 

Pro-vitamin A dalam sayuran diketahui berguna untuk pertumbuhan 

tulang, mata, rambut dan kulit anak-anak, disamping bermanfaat juga 

untuk mengganti sel-sel tubuh, mengganti selaput lendir mata, dan 

meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi. 

Pro-vitamin A hanyalah salah satu dari sekian banyak zat-zat 

berguna yang terdapat dalam sayuran, dimana semua vitamin dan mineral 

tersebut sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dengan baik. Peran 

orang tua sangat diperlukan untuk membuat anak mau memakan makanan 

bergizi tersebut, namun seringkali orang tua dihadapkan pada masalah 

yang memang telah terjadi sejak dulu. Fenomena anak tidak suka makan 

sayur adalah masalah klasik yang sejak lama belum terungkap secara 

benar, yang menimbulkan berbagai opini dan pendapat spekulatif yang 
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tidak sepenuhnya benar. Keadaan anak yang tidak mau makan sayur harus 

diamati secara teliti dan cermat. Dari hasil penelitian dan pengalaman 

klinis
1
, didapatkan sekitar 30% anak yang mengalami gangguan proses 

makan di mulut yang selanjutnya akan mengakibatkan gangguan 

mengunyah dan menelan. Tampilan klinis yang terjadi adalah mengalami 

kesulitan dalam makan bahan makanan yang berserat atau bertekstur kasar 

seperti sayur atau daging sapi (empal). Analisa kejadian ini berkembang 

bahwa apakah anak memang “tidak mau” makan sayur atau memang 

“tidak bisa” makan sayur. 

Informasi diatas memang belum begitu banyak diketahui para 

orang tua, tapi ada baiknya orang tua mengetahui penyebab anak tidak 

mau makan sayur berdasarkan observasi sehari-hari.
2
 Berikut beberapa 

penyebab anak-anak menyisihkan sayuran pada piring makan mereka: 

 

1. Bosan dengan menu makan ataupun penyajian makanan. Menu 

makan saat bayi (>6 bulan) yang itu-itu saja akan membuat anak bosan 

dan malas makan, apalagi cara penyajian makanan yang campur aduk 

antara lauk pauk seperti makanan yang diblender jadi satu.  

 

2. Memakan cemilan padat kalori menjelang jam makan. Makanan 

seperti permen, minuman ringan, coklat, hingga snack ber-MSG yang 

dimakan anak-anak sebelum jam makan seringkali membuat anak 

merasa kenyang.  

 

3. Minum susu terlalu banyak. Orangtua cenderung kurang sabar 

memberikan makanan kasar, atau orang tua sering takut anaknya 

kelaparan, sehingga makanan diganti dengan susu. Fakta menyebutkan 

setelah anak berusia satu tahun, kehadiran susu dalam menu sehari-hari 

bukanlah hal wajib karena secara gizi, susu hanya untuk memenuhi 

kebutuhan kalsium dan fosfor. 

 

                                                           
1
 Dr Widodo Judarwanto SpA, “Gangguan Proses Makan Pada Anak ” 

2
 Debbie Koenig, parents.com “Foodie Mom, Picky Kid” 
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4. Terpengaruh kebiasaan orang tuanya. Anak suka meniru apa yang 

dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, terutama orang tuanya. 

Perilaku orang tua memilih-milih makanan atau menyukai junk food, 

akan sangat mudah ditiru oleh anak. Perilaku lainnya seperti kebiasaan 

mengiming-imingi jajanan pada anak yang rewel, membuat anak lebih 

memilih makanan-makanan yang memang lebih terasa lezat di lidah 

tersebut. 

 

5. Munculnya sikap negativistik. Pada usia >2 tahun, Sikap negativistik 

merupakan fase normal yangg dilalui tiap anak usia balita. Sikap ini 

juga suatu bagian dari tahapan perkembangannya untuk menunjukkan 

keinginan untuk “independen”. Orang tua yang kurang memahami hal 

ini merasa khawatir kecukupan gizi anak tidak terpenuhi, sehingga 

dengan keras memaksa anaknya makan. Hal ini dapat berujung pada 

penolakan terhadap makanan tertentu, bahkan kadang sampai anak 

beranjak dewasa. 

 

6. Pengenalan sayuran pada anak yang sangat rendah/kurang. Orang 

tua yang terlalu sibuk, seringkali melupakan pentingnya proses 

pengenalan berbagai hal baru pada anak. Kurangnya wawasan orang 

tua di era teknologi informasi sekarang ini sudah tidak bisa lagi 

menjadi alasan kurangnya pengenalan makanan-makanan bergizi pada 

anak. 

 

Kurang mengkonsumsi sayuran dapat mengakibatkan kekurangan 

salah satu atau lebih vitamin dan mineral penting yang terkandung di 

dalamnya sehingga berdampak pada kesehatan anak. Seperti  

menyebabkan terganggunya kesehatan mata, munculnya gejala anemia 

seperti rasa letih, lesu, malas dan kurang konsentrasi akibat menurunnya 

kadar sel darah merah. Anak pun berpotensi mengalami susah buang air 

besar, sembelit dan daya tahan tubuhnya menurun. Serat pada sayuran   

dibutuhkan untuk kelancaran pembuangan hasil ekskresi seperti 

pembuangan feses.  Pembuangan yang tidak lancar sehingga kotoran 



4 

 

transit lama dalam usus membuka risiko penimbunan racun yang dalam 

waktu lama dapat menyebabkan kanker. 

Sayur yang vital bagi pertumbuhan anak, serta dampak buruknya 

apabila kurang asupan sayur harus disosialisasikan pada anak-anak dan 

para orang tua, paling tidak mengingatkan kembali agar orang tua 

menyadari hal tersebut. LMPI-School Of Applied Education merupakan 

lembaga pendidikan yang memiliki program pendidikan anak usia dini 

(PAUD) dan sering mensosialisasikan berbagai hal yang penting bagi 

anak-anak. Kegiatan LMPI-School Of Applied Education harus didukung 

pula oleh suatu program yang dapat mensosialisasikan pesan kepada anak 

dan orang tua agar mereka mengetahui segala sesuatu hal yang berkaitan 

dengan pentingnya sayuran bagi anak. Sosialisasi ini harus dapat mencapai 

anak-anak serta orang tuanya, sebagai proses komunikasi orang tua dan 

anak. 

Salah satu bentuk sosialisasi dari permasalahan tersebut dapat 

dilakukan dengan suatu rancangan buku sebagai aktivitas komunikasi di 

dalam menyampaikan pesan melalui jaringan komunikasi secara terpadu 

dengan tujuan menghasilkan pengaruh tertentu. Buku ini harus mampu 

memberikan pesan yang informatif serta mempengaruhi (merubah sikap, 

pendapat, dan perilaku) anak dan orang tua tentang pentingnya 

mengkonsumsi sayuran yang pada akhirnya menghasilkan sebuah aksi 

sosial dan membawa pada perubahan sosial ke arah yang menjadi tujuan 

buku ini diadakan. Proses komunikasi ini juga haruslah sesuai dengan usia 

anak dan peran orang tuanya, dimana metode bermain sambil belajar 

merupakan hal yang paling tepat. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu 

dirancang sebuah buku ajar di pendidikan anak usia dini (PAUD) yang 

secara khusus memperlihatkan pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi 

anak melalui buku cerita bergambar visual yang representatif. Penggunaan 

visual tersebut tentunya harus mengedepankan konsep-konsep visual yang 

baik sehingga selain bersifat fungsional juga bernilai estetis, serta sejalan 

dengan metode bermain dan belajar untuk usia anak  yang pada akhirnya 
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dapat membuat masyarakat secara umum tertarik, mudah memahami pesan 

yang ingin disampaikan, serta mudah menarik minat anak-anak. 

Buku cerita anak dipilih oleh penulis untuk merancang sebuah 

ilustrasi manfaat sayur-sayuran yang representatif dan efektif dengan tema 

Ilustrasi Multi-Edukasi Pada Buku Cerita Anak-Anak “Sekolah 

Sayur-Sayuran”. Buku yang akan dirancang nantinya dapat digunakan 

oleh tutor/guru atau orang tua, serta berpengaruh positif pada anak dengan 

tujuan mengasah kecerdasan multipel mulai dari menumbuhkan minat 

belajar/minat baca bagi anak-anak yang sudah bisa membaca sendiri teks 

cerita, sebagai penumbuh minat belajar/mendengarkan cerita bagi anak-

anak yang belum bisa membaca teks cerita, sebagai media belajar anak 

untuk kegiatan mewarnai yang bermanfaat bagi pengembangan 

kemampuan motorik halus anak, sebagai panduan bagi guru/tutor/orangtua 

dalam membacakan cerita bagi anak, serta sebagai panduan bagi guru/ 

tutor/orangtua dalam membimbing anak-anak agar menyukai dan mau 

mengkonsumsi sayur-sayuran. 

 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

 

Perumusan dan pembatasan masalah lebih memfokuskan kepada 

permasalahan yang melatarbelakangi topik pembahasan yang diangkat 

dalam kampanye pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi pertumbuhan 

anak-anak 

 

1.2.1 Perumusan Masalah 

 

Melihat dan memahami dengan benar akan pentingnya 

keselarasan ilustrasi dengan cerita buku dan target audiensnya, 

maka perumusan  masalah yang akan diajukan oleh penulis adalah: 

 

1. Bagaimana membuat rancangan visual buku cerita anak yang 

efektif dalam menyampaikan pesan secara tepat dan persuasif. 
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2. Bagaimana merancang pembuatan ilustrasi untuk buku cerita 

anak yang sesuai dengan biaya produksi penyusun buku. 

3. Berapa banyak jilid buku yang akan dibuat. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 

Spesifikasi permasalahan mengenai ilustrasi perlu dilakukan 

sehingga buku ini dapat berjalan lebih efektif, maka pembatasan 

masalah yang dikemukakan adalah: 

 

1. Membuat sebuah karakter baru dengan gaya yang berbeda dan 

lucu. 

2. Menggunakan teknik ilustrasi digital untuk menghemat biaya 

produksi buku cerita multi-edukasi. 

3. Buku Ilustrasi yang dibuat sebenarnya tiga jilid, tetapi karena 

waktu yang terbatas maka buku ilustrasi ini hanya dibuat jilid 

satu, hanya cuplikan dari beberapa bab yang menceritakaan 

manfaat sayuran dengan tema “Sekolah Sayur-sayuran”.  

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dan tujuan dibuatnya buku cerita anak ini merupakan 

acuan yang digunakan untuk menempatkan buku tetap pada konsep dasar. 

Maksud dan tujuan pembuatan buku cerita anak ini adalah: 

 

1.3.1 Maksud 

 

Merancang sebuah buku ilustrasi tentang pentingnya 

mengkonsumsi sayuran bagi pertumbuhan anak-anak melalui 

media visual buku bergambar yang representatif dan menarik baik 

secara visual maupun konsep.   
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1.3.2 Tujuan 

 

Tujuan dirancangnya buku ilustrasi tentang pentingnya 

mengkonsumsi sayuran bagi pertumbuhan anak-anak ini antara 

lain: 

 

1. Anak-anak pada rentang umur 4-8 tahun (TK sampai kelas 2 

SD) tertarik untuk bermain dan belajar mengenal berbagai 

sayuran dengan cara yang beragam dan menyenangkan. 

2. Membangun kembali kesadaran orang tua memperkenalkan 

dan memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak-

anak sedari usia dini, khususnya sayur-sayuran yang alami. 

3. Sebagai alat pendukung bagi orang tua untuk melatih dan 

merangsang kemampuan kognitif, motorik, kinestika, 

imajinasi, serta emosi anak agar anak tumbuh dengan baik. 

 

 

1.4 Kegunaan Proyek Akhir 

 

Kegunaan dari proyek akhir grafis yang mengangkat buku ilustrasi 

melalui media Ilustrasi Multi-Edukasi Pada Buku Cerita Anak-Anak 

“Sekolah Sayur-Sayuran”  antara lain: 

 

1.4.1 Kegunaan Eksternal 

 

Kegunaan dari proyek akhir grafis tentang pentingnya 

mengkonsumsi sayuran bagi pertumbuhan anak-anak yang bersifat 

eksternal antara lain: 

 

1. LMPI dapat menggunakannya sebagai referensi dari hasil 

proyek akhir grafis ini, ketika akan mengenalkan pentingnya 

mengkonsumsi sayuran bagi pertumbuhan anak-anak tersebut. 
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2. LMPI dapat merealisasikan hasil dari proyek akhir grafis ini 

untuk program ”Sekolah Sayur-sayuran” sebagai buku ajar di 

pendidikan anak usia dini (PAUD). 

 

1.4.2 Kegunaan Internal 

 

Kegunaan dari proyek akhir grafis tentang ilustrasi multi-

edukasi  yang bersifat internal antara lain: 

 

1. Pengaplikasian  teori dan keahlian tentang bagaimana 

menyampaikan pesan pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi 

pertumbuhan anak-anak yang efektif melalui media buku cerita 

anak. 

2. Penulis akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan 

mempengaruhi pemilihan buku, pesan utama, target sasaran 

serta konsep visual dan desain, khususnya yang berbentuk 

buku ilustrasi multi-edukasi. 

3. Hasil dari pembuatan ilustrasi multi-edukasi buku cerita anak 

ini dapat dijadikan referensi pihak akademis, khususnya 

akademisi Universitas Widyatama ketika akan merancang 

buku sejenis di masa yang akan datang. 
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1.5 Pemberi Tugas 

 

Data LMPI-School Of Applied Educations sebagai pemberi tugas 

dalam pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

Nama Lembaga : LMPI-School Of Applied Educations 

Alamat   : Jalan Utan Kayu Raya No 20-A,  

  Jakarta Timur 40286  

Telepon  : 021-8583536/021-93202438 

email   : lmpi_school@yahoo.com 

Website  : www.lmpi-iemi.org 

 

 

 

Gambar 1.1 Foto Lembaga LMPI-School Of Applied Educations 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

mailto:lmpi_school@yahoo.com
http://www.lmpi-iemi.org/
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan proyek akhir grafis mengenai ilustrasi multi-

edukasi pada buku cerita anak-anak adalah sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan 

Masalah umum yang sering dihadapi orang tua adalah sulitnya 

membuat anak menyukai sayuran. Orang tua banyak yang 

menyiasatinya dengan cara mengikusertakan anak pada program 

pendidikan usia dini ataupun program afterschool. Kampanye 

yang dapat dilakukan yaitu melalui cerita buku bergambar yang 

digunakan pada kegiatan PAUD ataupun program afterschool 

tersebut, dengan konsep visual dan desain yang baik sehingga 

program kampanye yang direncanakan ini akan berjalan lebih 

efektif. 

 

Bab II Kajian Masalah 

Penjabaran teori, referensi, dan data-data pendukung merupakan 

hal yang penting dalam menjaga keakuratan permasalahan. 

Pembuatan kampanye pentingnya sayuran untuk anak ini 

dilandasi oleh teori yang relevan dan kuat, serta didukung oleh 

fakta-fakta yang didapat melalui proses observasi dan 

wawancara kepada beberapa nara sumber. Studi literatur dan 

kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang 

diperlukan. 

 

 

Bab III Analisa Masalah 

Memecahkan permasalahan sulitnya anak menyukai dan 

mengkonsumsi sayuran melalui media buku cerita bergambar 

dengan konsep visual dan desain yang sesuai, sehingga orang 

tua dan anak-anak mengetahui manfaat dan pentingya 

mengkonsumsi sayuran. 
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Bab IV Pemecahan Masalah 

Pembuatan Buku Ilustrasi ”Sekolah Sayur-sayuran” ini 

menggunakan pendekatan komunikasi informatif sehingga anak-

anak dapat mengetahui berbagai kandungan dan manfaat 

sayuran bagi pertumbuhan tubuh. Anak-anak juga dapat 

memahami pesan yang disampaikan melalui dukungan visual 

yang komunikatif, menarik dan mudah dimengerti.  

Ilustrasi menjadi objek visual yang paling dominan dalam 

pembuatan buku ini, dengan alasan bahwa ilustrasi bersifat unik, 

lebih mudah menarik perhatian, dan lebih mudah diingat. Gaya 

gambar kartun dipilih karena sederhana namun tetap menarik, 

dan sesuai dengan psikologi dan tingkat pemahaman anak yang 

masih dalam tahap belajar. Warna yang digunakan disesuaikan 

dengan warna asli sayuran yang dipilih, dengan tujuan 

mengenalkan sayuran-sayuran tersebut pada anak.  

 

Bab V Rincian Tugas 

Media yang dibuat berupa buku ilustrasi yang dapat menarik 

minat serta menyampaikan pesan dengan efektif. Informasi yang 

dicantumkan cukup mendetail namun tetap singkat, guru/tutor 

dan orang tua diharapkan dapat mendampingi anak-anak dalam 

menjelaskan informasi yang tercantum lebih mendalam. Buku 

ini dapat digunakan di lembaga-lembaga pendidikan yang 

memiliki program pendidikan anak usia dini sebagai alat peraga 

dengan konsep kegiatan belajar sambil bermain, yang dapat 

merangsang kemampuan kognitif, motorik, kinestika, serta 

emosi anak. Buku ini juga dapat digunakan oleh orang tua di 

rumah, ketika anak bermain, belajar ataupun kegiatan positif di 

rumah lainnya. 

 

 


