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BAB IV 

PERANCANGAN 

   

4.1 Konsep Komunikasi 

Konsep komunikasi menggunakan strategi komunikasi emosional, dikarenakan ini 

adalah “perancangan buku cerita interaktif, meneladani sifat Abu Hurairah dalam 

kehidupan sehari-hari” yang mana dalam buku cerita ini komunikasi yang digunakan 

haruslah yang dimengerti anak/ target.  

Pemilihan menggunakan emosional ini dilakukan karena untuk menciptakan respon 

berdasarkan sikap dan perasaan, pembaca (orangtua/ guru) kepada pendengar (anak/ 

target). Dan anak-anak diusia ini pun daya imajinasi nya tinggi, sehingga digunakanlah 

strategi komunikasi emosional.  

 

4.2 Konsep Kreatif  

Dalam hal ini konsep kreatif yang digunakan adalah buku cerita interaktif, yang mana 

dengan media buku anak-anak menjadi generasi yang senang membaca buku. Dengan 

konsep cerita Slice Of life   
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4.2.1 Strategi Visual 

4.2.1.1 Study Karakter 

 

Gambar 4.1 Study Karakter 
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Gambar 4.2 Karakter Guide dan Ibrahim 
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Gambar 4.3 Karakter Husein dan Alma 
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Gambar 4.4 Karakter Guru dan Kucing  
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4.2.1.2 Background  

 

Gambar 4.5 Background  
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4.2.2 Strategi Verbal  

4.2.2.1 Skenario 

Guide : Halo teman-teman, perkenalkan, aku Mini. Disini mini mau mengajak kalian 

menyimak cerita ini.. 

Yuk buka halaman berikut nya.. 

 

Pada suatu hari, ada 3 orang anak TK bernama Alma, Husein, dan Ibrahim. Di jam 

istirahat, mereka bertiga bermain di taman bermain. 

Kemudian datanglah seekor kucing berjalan menghampiri mereka.  

Ibrahim dengan berani menangkap kucing itu, kemudian mengusili kucing dengan 

menarik ekornya, husein pun ikut-ikutan bersorak tertawa. Sedangkan si kucing terus 

mengeong. 

“Meoowww …” 

 Suara kucing itupun terdengar oleh temannya, Alma. 

Alma yang melihat kejadian itu kemudian melaporkan kepada guru nya. 

"Bu, Ibu, Ibrahim dan Husein lagi ngejailin kucing", Teriak Alma 

Ibu Guru bergegas ke taman bermain, "Kalian sedang apa?”. Tanya Guru kepada 

Ibrahim dan Husein 

"lagi main bareng kucing bu, ini kucing nya lewat terus nyamperin jadi aku usilin". 

 jawab Ibrahim 

"iya bu betul, kucingnya lucu" kata Husein  
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"Dengar anak-anak, perbuatan yang kalian lakukan itu tidak benar, tidak baik. Kucing 

juga mahluk Allah, meskipun hewan tidak memiliki akal juga tetap kalian tidak boleh 

seperti itu, ada hadist nya “tutur Ibu Guru. 

Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, sebab Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda : 

“Pada setiap yang mempunyai hati yang basah (hewan) itu terdapat pahala (dalam 

berbuat baik kepadaNya)” [HR Al-Bukhari : 2363] 

“Barangsiapa yang tidak belas kasih niscaya tidak dibelaskasihi” [HR Al-Bukhari ; 

5997, Muslim : 2318] 

 “Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di 

langit” [HR At-Tirmdzi : 1924] 

Menyayangi dan kasih sayang kepadanya, sebab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran 

memanah. 

 “Allah mengutuk orang yang menjadikan sesutu yang bernyawa sebagai sasaran” [HR 

Al-Bukhari : 5515, Muslim : 1958]  

 “Nah begitu anak-anak hadist Rasulullah tentang menyayangi hewan” Ucap ibu 

“oh seperti Itu ya bu” jawab anak-anak  

"oh gitu ya bu" Alma menyimak 

"bahkan ada cerita sahabat Rasul yg dijuluki bapak nya para kucing, yaitu Abu 

Hurairah.  
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Cerita Abu Hurairah : 

Sebenarnya namanya adalah Abdurrahman bin Shakr Ad Dausy. Nama lainnya saat 

jahiliyah adalah Abdu Syamsyi yang berarti hamba matahari. Kelak setelah masuk 

islam, Rasulullah menggantinya menjadi Abdurahman yang berati hamba dari yang 

Maha Pengasih.  

Panggilan Abu Hurairah didapat karena kebiasaannya membawa kucing betina kecil 

(hurairah) kemana-mana. Dia membawanya saat menggembalakan kambing-kambing 

milik keluarganya. Dan dimalam hari, kucing kecil itu akan ditaruh diatas pohon. 

Melihat kedekatan laki-laki itu dengan sang kucing, maka panggilan Abu Hurairah 

tersemat padanya. Sementara Rasulullah lebih suka memanggilnya Abu Hirr atau 

bapak kucing jantan.  

"tidak ke kucing aja kita harus sayang, tetapi kesemua hewan" tambah ibu guru 

" jadi kita melalukan perbuatan yang salah ya bu? aku menyesal" jawab ibrahim 

"aku juga nyesel bu, dan baru tau kisah nya sekarang :( " tutur Husein 

"tidak apa-apa nak, ini untuk pembelajaran kedepannya, kalian jangan seperti itu lagi" 

tutur bu Guru 

"tuh kalian denger ya" jawab alma sambil meledek iseng-iseng 

"ehhh kamu juga Alma, jangan sampai kamu juga melakukan hal yang tidak baik" 

jawab ibu 

"ehehe iya bu" jawab alma. 

"kalo hewan nya galak gimana bu? Disayang juga gak bu?" tanya Alma 



49 

 

Universitas Pasundan  

"oh mungkin maksud alma hewan buas ? Hewan buas juga harus kita sayangi, dengan 

menjaga nya agar tidak punah, tapi ingat kalian juga harus berhati-hati jika dekat 

dengan hewan buas ya" jawab ibu 

"kalo gitu, aku mau sayang singa ah bu, karena aku suka singa. Kan singa gagah dan 

berani" ucap Ibrahim 

"aku aku aku, aku juga sayang kelinci. Kelinci itu kecil-kecil tapi lompatan nya bgus. 

Kelinci loncat-loncat gitu gemessss " tambah Alma 

"kalo husen, husen mau sayang sama burung, karena burung bisa terbang, Husein mau 

terbang ke langit" ucap Husen 

Beberapa hari kemudian, anak-anak bertemu dengan kucing yang tadi, dan anak-anak 

memberi makan kucing tersebut.  

 

Guide: Nah begitu teman-teman, cerita alma dan teman-temannya mengenai hewan. 

Apakah kalian punya hewan favorit atau peliharaan? Kalo mini ada, mini suka kucing 

karena kucing peliharaan nabi. 

Sampai jumpa lagi, jgn lupa untuk menyayangi hewan ya. 

Karena AKU, DAN KAU SAYANG... BINATANG 
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4.2.2.2 Story Line  

Table 4.1 Story Line 

No Naskah Ilustrasi 

1 Guide : Halo teman-teman, 

perkenalkan, aku Mini. Disini mini 

mau mengajak kalian menyimak 

cerita ini.. 

Yuk buka halaman berikut nya.. 

Mascot/ guide untuk menceritakan 

cerita mengenai isi buku.  

Ilustrasi Mini sedang mengajak 

pembaca untuk membuka halaman 

buku  

2 Pada suatu hari, ada 3 orang anak TK 

bernama Alma, Husein, dan Ibrahim. 

Di jam istirahat, mereka bertiga 

bermain di taman bermain,  

Ilustrasi anak-anak ditempat/ taman 

bermain sekolah 

3 Kemudian datanglah seekor kucing 

berjalan menghampiri mereka 

Kucing sedang berjalan 

4 Ibrahim dengan berani menangkap 

kucing itu, kemudian mengusili 

kucing dengan menarik ekornya, 

Husein pun ikut-ikutan bersorak 

tertawa. Sedangkan si kucing terus 

mengeong. 

Ibrahim dan Husein sedang menarik 

ekor kucing  
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5 “meowwwww”  

Suara kucing itupun terdengar oleh 

temannya, Alma. Alma pun melihat 

Alma mendengar suara kucing dan 

melihat kucing itu 

6 Alma yang melihat kejadian itu 

kemudian melaporkan kepada guru 

nya. 

"Bu, Ibu, Ibrahim dan Husein lagi 

ngejailin kucing", ucap Alma 

Alma berbicara dengan ibu guru 

7 Ibu Guru bergegas ke taman bermain 

"Kalian sedang apa?”. Tanya Guru 

kepada Ibrahim dan Husein 

"lagi main bareng kucing bu, ini 

kucing nya lewat terus nyamperin jadi 

aku usilin". jawab Ibrahim 

"iya bu betul, kucingnya lucu" kata 

Husein  

Ibu guru sedang menegur Ibrahim 

dan Husein 

8 "Dengar anak-anak, perbuatan yang 

kalian lakukan itu tidak baik, tidak 

baik. Kucing juga mahluk Allah, 

meskipun hewan tidak memiliki akal 

juga, tetap kalian tidak boleh seperti 

Ibu guru sedang menerangkan  
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itu, ada hadist nya (Membacakan 

Hadist)" tutur Ibu Guru. 

 

“Nah begitu anak-anak hadist 

Rasulullah tentang menyayangi 

hewan” Ucap ibu 

“oh seperti Itu ya bu” jawab anak-

anak  

9 "oh gitu ya bu" Alma menyimak 

"bahkan ada cerita sahabat Rasul yang 

dijuluki bapak nya para kucing, yaitu 

Abu Hurairah” jawab ibu 

Ibu guru menerangkan kepada anak-

anak  

10 Cerita abu hurairah 

Sebenarnya namanya adalah 

Abdurrahman bin Shakr Ad Dausy. 

Nama lainnya saat jahiliyah adalah 

Abdu Syamsyi yang berarti hamba 

matahari. Kelak setelah masuk islam, 

Rasulullah menggantinya menjadi 

Abdurahman yang berati hamba dari 

yang Maha Pengasih.  

Sosok abu hurairah yang 

diilustrasikan dengan cahaya 
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11 Panggilan Abu Hurairah didapat 

karena kebiasaannya membawa 

kucing betina kecil (hurairah) 

kemana-mana. Dia membawanya saat 

menggembalakan kambing-kambing 

milik keluarganya.  

Sosok abu hurairah yang 

diilustrasikan dengan cahaya sambil 

membawa anak kucing. 

 

 

12 Dan dimalam hari, kucing kecil itu 

akan ditaruh diatas pohon. Melihat 

kedekatan laki-laki itu dengan sang 

kucing, maka panggilan Abu Hurairah 

tersemat padanya. Sementara 

Rasulullah lebih suka memanggilnya 

Abu Hirr atau bapak kucing jantan. 

Malam hari 

Meletakan anak kucing dipohon 

13  "tidak hanya ke kucing saja kita harus 

sayang, tetapi kesemua hewan" 

tambah ibu guru 

Ibu guru sedang menerangkan  

14 "jadi kita melalukan perbuatan yang 

salah ya bu? :(( aku menyesal" jawab 

ibrahim 

"aku juga menyesal bu  " tutur Husein 

Raut wajah Ibrahim dan husein 

sedih/ menangis 

Ibu guru menenangkan kedua anak 

itu 
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"tidak apa-apa nak, ini untuk 

pembelajaran kedepannya, kalian 

jangan seperti itu lagi" tutur bu guru 

15 "tuh kalian denger ya" jawab Alma 

sambil meledek  

"ehhh kamu juga Alma, jangan 

sampai kamu juga melakukan hal 

yang tidak baik" jawab ibu 

"ehehe iya bu" jawab Alma. 

Anak-anak berkumpul dengan ibu 

guru. Ekspersi wajah alma meledek  

16 "kalo hewan nya galak gimana bu? 

Disayang juga gak bu?" tanya alma 

Alma menanyakan kepada ibu guru 

dengan raut wajah penasaran.  

17 "oh mungkin maksud Alma hewan 

buas ? Hewan buas juga harus kita 

sayangi, dengan menjaga nya agar 

tidak punah, tapi ingat kalian juga 

harus berhati-hati jika dekat dengan 

hewan buas ya" jawab ibu 

Dan ibu guru menjawab alma dengan 

raut wajah tenang 

18 "kalo gitu, aku mau sayang singa ah 

bu, karena aku suka singa. Kan singa 

gagah dan berani" ucap Ibrahim 

"aku aku aku, aku juga sayang kelinci. 

Kelinci lompatan nya bagus. Kelici 

Anak-anak menirukan gaya hewan 

yang mereka sayangi 



55 

 

Universitas Pasundan  

loncat-loncat gitu gemessss " tambah 

Alma 

"kalo Husein, Husein mau sayang 

sama burung, karena burung bisa 

terbang, husein mau terbang ke langit" 

ucap Husein 

19 Beberapa hari kemudian, anak-anak 

bertemu dengan kucing yang 

sebelumnya, dan anak-anak memberi 

makan kucing tersebut.  

Anak-anak sedang memberi makan 

kucing 

20 Guide 

 Nah begitu teman-teman, cerita alma 

dan teman-temannya mengenai 

hewan. Apakah kalian punya hewan 

favorit atau peliharaan? Kalo mini 

ada, mini suka kucing karena kucing 

hewan peliharaan nabi. 

Mascot/ guide sedang berbicara dan 

menirukan gaya kucing  

 21 Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk 

menyayangi hewan ya. 

Karena AKU, DAN KAU 

SAYANG... BINATANG 
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4.3 Konsep Media  

Media yang dibuat berdasarkan insight dari guru yaitu ingin media yang interaktif 

supaya anak dapat langsung bersentuhan dengan objek tersebut, maka dari itu penulis 

membuat buku cerita interaktif yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang 

dalam cerita tersebut juga diceritakan kisah Abu Hurairah.  

 

4.3.1 Buku Cerita Interaktif  

Ukuran untuk buku cerita interaktif ini yaitu 20 x 20 cm, yang dipenuhi gambar 

kemudian ada 21 scene, yang kurang lebih dibuat menjadi 24 halaman.  

Dengan teknis buku yaitu menggunakan jenis kertas Artpaper 210 gram, dan untuk 

cover buku cerita ini di hard cover.  

 

4.3.2 Media Pendukung Boneka Tangan 

Sebagai alat komunikasi penyampai pesan yang menarik untuk target, dengan bantuan 

guru atau orangtua yang membacakan cerita. Boneka tangan ini dibuat seukuran tangan 

orang dewasa. Untuk bahan boneka  tangan nya yaitu kain flannel dengan 7 warna kain. 
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4.4 Visualisasi  

4.4.1 Cover Buku  

 

Gambar 4.6 Cover Buku 

 

 

Gambar 4.7 Buku tampak depan dan belakang  
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4.4.2 Isi Buku  

 

Gambar 4.8 Isi Buku 
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4.4.3 Boneka Tangan  

 

Gambar 4.9 Boneka Tangan  
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4.4.4 Cover CD dan CD 

 

 

Gambar 4.10 Cover CD dan CD 
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4.4.5 Poster 

 

Gambar 4.11 Poster 
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4.4.6 X-Banner  

 

Gambar 4.12 X-Banner  
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4.4.7 Gimmick  

 

Gambar 4.13 Gimmick 


