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ABSTRAK 

 
Bulan Ramadhan adalah bulan di saat umat Islam dididik oleh Allah SWT 

agar menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ibadah-ibadah Ramadhan 
terkandung nilai-nilai kebaikan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap 
umat Islam agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Bulan 
Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk mendidik anak. Di usia yang masih 
kecil, nilai-nilai kebaikan dalam ibadah-ibadah Ramadhan dapat tertanam dengan 
baik di dalam diri anak. Maka dari itu, momen bulan Ramadhan sebaiknya tidak 
disia-siakan oleh para orangtua untuk mendidik anak-anaknya. 

Mendampingi anak beribadah di bulan Ramadhan merupakan tugas yang 
berat bagi orangtua. Selain harus menyisihkan waktu dan tenaga, orangtua juga 
harus menambah ilmu dan wawasan mengenai ibadah-ibadah Ramadhan. Maka 
dirancanglah sebuah buku ilustrasi yang ringan dan menarik untuk memberikan 
informasi mengenai cara-cara mendampingi anak beribadah di bulan Ramadhan. 
Proses pencarian data mengenai ibadah-ibadah Ramadhan, mulai dari menyambut 
Ramadhan sampai dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri, didapatkan melalui 
buku dan internet. Metode analisis yang digunakan ada dua, metode 5W+1H 
(What, Why, Who, When, Where, dan How to) digunakan untuk menganalisis 
masalah, sedangkan metode SWOT digunakan untuk menganalisis media. 
Kemudian dibuatlah naskah dan ilustrasi, lalu disatukan menjadi sebuah buku 
ilustrasi dengan judul “Ramadhan Buah Hatiku”. 

Dengan ilustrasi yang lucu dan menarik diharapkan para orangtua akan 
membayangkan suasana menyenangkan ketika mendampingi anaknya beribadah 
di bulan Ramadhan. Dengan buku ilustrasi tersebut diharapkan para orangtua 
dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dalam mendampingi anak 
beribadah di bulan Ramadhan, sehingga Ramadhan anak akan menjadi lebih 
menyenangkan dan bermanfaat. 

 
Kata Kunci : Buku Ilustrasi, Ramadhan, Mendidik Anak 
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ABSTRACT 
 

 The month of Ramadhan is the month in which Muslims be educated by 
Allah to be religious person. In the worship of Ramadhan contain a lot of 
kindness value that are very important for every Muslim in order to life well in 
this world. The month of Ramadhan is the perfect time to educate the children. At 
the early age, good values in the worship of Ramadhan can be taught to the child. 
Therefore, the moment of Ramadhan should not be wasted by parents to educate 
their children. 
 Accompanying children worship in Ramadhan is a hard duty for parents. 
Not only having to take more time and effort, parents also need to increase the 
knowledge and insights about the worship of Ramadhan. So that an attractive 
illustration book is designed to provide informations on ways to assist children in 
worship during Ramadhan. The process of searching data on worship during 
Ramadhan, since welcoming Ramadhan until celebrating Eid, is available from 
books and internet. The analytical methods used are: 5W+1H that used to analyse 
the problem, while the SWOT is used to analyse the media. Then, made an 
illustrated script, which are combined into an illustration book with the title 
“Ramadhan Buah Hatiku”. 
 With a funny and interesting illustration, hoped parents could imagine 
fun atmosphere whe accompanying their children in worship during Ramadhan. 
So that, the illustrated book is expected that parents can find out what can be 
done to assist children in the worship of Ramadhan. Thus, Child’s Ramadhan will 
be more pleasant and helpful. 
 
Keywords: Illustrated Books, Ramadhan, Educate Children 
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A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang dimuliakan oleh umat Muslim. 
Seluruh umat Muslim di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan 
amal dan ibadahnya karena di bulan ini setiap amal perbuatan kita 
dilipatgandakan pahalanya. Bulan Ramadhan juga merupakan bulan 
penghapusan dosa-dosa kita. Dan di bulan Ramadhan ini juga doa-doa 
umat Muslim yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak 
heran jika bulan Ramadhan menjadi bulan yang kehadirannya selalu 
dinanti-nantikan oleh seluruh umat Muslim di dunia. 

Bulan Ramadhan merupakan waktu bagi Allah SWT untuk mendidik 
umat Muslim agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selama satu bulan 
penuh kita dilatih untuk mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu 
dengan berpuasa. Bulan Ramadhan juga merupakan waktu yang tepat 
bagi orangtua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-
anaknya.  

Meskipun usia anak-anak belum diwajibkan berpuasa, melatih anak 
berpuasa dapat membuatnya terbiasa sehingga kelak ketika dewasa ia 
tidak akan kesulitan melaksanakan ibadah tersebut. Selain itu, usia anak-
anak adalah usia pembentukan karakter. Anak diibaratkan seperti 
selembar kertas kosong yang siap menerima apa pun yang akan 
ditorehkan di atasnya. Dengan kata lain, karakter anak masih mudah 
untuk dibentuk. Dengan melatih anak berpuasa akan menanamkan nilai-
nilai kebaikan yang terkandung di dalam puasa ke dalam diri anak 
sehingga akan terbentuk karakter yang baik di dalam diri anak. 

Melatih anak berpuasa tidak serta merta hanya dengan 
memerintahkan mereka untuk berpuasa, tetapi juga dengan memberikan 
pemahaman mengenai makna dari ibadah puasa. Pemahaman yang kita 
berikan kepada anak hendaknya menggunakan kalimat yang mudah 
diterima oleh anak. Misalnya mengapa kita berpuasa adalah karena 
dengan berpuasa kita akan disayang oleh Allah. Dengan begitu anak akan 
mengumpamakan wujub kasih sayang Allah seperti kasih sayang yang 
diberikan oleh orangtuanya.  

Bagi anak-anak aktivitas di bulan Ramadhan akan terasa sangat 
berbeda dari bulan-bulan lainnya. Dimulai dengan sahur di pagi hari, 
berbuka puasa di sore hari, shalat tarawih di malam hari, dan ibadah-
ibadah lain yang tidak dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadhan. 
Maka dari itu orangtua perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar 
tercipta suasana Ramadhan yang menyenangkan bagi anak.  

Saat ini sudah banyak kita lihat buku cerita anak bertemakan 
Ramadhan yang bisa dijadikan pembelajaran bagi anak untuk beribadah 
di bulan Ramadhan. Ada juga buku kegiatan Ramadhan yang dibagikan 
di sekolah untuk melihat ketaatan siswa dalam beribadah di bulan 
Ramadhan. Namun buku tentang bagaimana cara orangtua mendampingi 
anak untuk beribadah di bulan Ramadhan masih sangat jarang 
ditemukan. Padahal sebagai orang yang akan mendampingi anak untuk 
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beribadah di bulan Ramadhan, orangtua perlu mengetahui bagaimana 
cara yang tepat dalam mendampingi anak beribadah di bulan Ramadhan. 
Mulai dari menciptakan suasana sahur yang nyaman, memberikan menu 
berbuka yang disukai anak, dan hal-hal lain yang membuat hari-hari di 
bulan Ramadhan menjadi lebih menyenangkan sehingga anak menjadi 
bersemangat dalam melaksanakan ibadah. 

Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk merancang sebuah buku 
ilustrasi panduan untuk para orangtua yang berisi tentang bagaimana cara 
yang baik dan tepat dalam mendampingi anak berpuasa dan 
melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadhan. Dengan 
terselesaikannya perancangan ini diharapkan para orangtua dapat 
mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dalam mendampingi ibadah 
anak di bulan Ramadhan agar tercipta suasana Ramadhan yang 
menyenangkan bagi anak. Dengan terciptanya suasana yang 
menyenangkan anak akan dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan 
dengan hati yang gembira. 
 

2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 
a. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang buku ilustrasi panduan yang komunikatif 
dan menarik untuk orangtua agar dapat mendampingi anak beribadah 
di bulan Ramadhan dengan baik? 

 
b. Tujuan Penelitian 

1) Merancang buku ilustrasi panduan yang komunikatif dan 
menarik untuk orangtua agar dapat mendampingi anak 
beribadah di bulan Ramadhan dengan baik. 

2) Memperoleh cara penyampaian pesan yang komunikatifkepada 
orangtua tentang bagaimana cara mendampingi anak beribadah 
di bulan Ramadhan. 

 
3. Teori dan Metode Penelitian 

a. Teori Penelitian 
Di dalam buku “Komik: Dunia Kreatif Tanpa Batas” yang 

ditulis oleh Indiria Maharsi, disebutkan bahwa ilustrasi pada 
dasarnya adalah terjemahan dari teks. Ilustrasi mampu membantu 
mengomunikasikan pesan dengan cepat, tepat, dan tegas. Selain itu, 
ilustrasi juga mampu membentuk suasana emosi dan membuat 
sebuah gagasan menjadi seolah-olah nyata. Dengan ilustrasi, pesan 
dalam teks akan menjadi lebih berkesan, karena pembaca akan lebih 
mudah mengingat gambar daripada teks. (Kusmiati R, 1999: 44) 

 
b. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan ini 
adalah dengan metode literatur. Metode ini mencangkup pencarian 
data kepustakaan dari berbagai sumber pustaka dan studi literatur 
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pada berbagai media baik media konvensional cetak maupun media 
internet yang mendukung perancangan ini. 

 
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

1. Buku Ilustrasi  
Buku ilustrasi diplih sebagai media untuk menyampaikan bagaimana 

cara mendampingi anak beribadah di bulan Ramadhan. Buku memiliki 
kelebihan yaitu merupakan benda nyata yang bisa dipegang, dikoleksi, 
bisa dengan nyaman dipindahtangankan atau dipinjamkan, tidak mudah 
rusak atau hilang, serta tidak memerlukan listrik atau daya seperti 
misalnya e-book.  

Buku ilustrasi yang dirancang berisi ilustrasi-ilustrasi yang menarik 
dan banyak sehingga terkesan ringan. Ilustrasi yang digunakan adalah 
kartun yang lucu dan kekanak-kanakan agar target audience atau 
orangtua kemudian membayangkan lucunya anak-anak mereka. Karena 
mendidik anak adalah tugas yang berat bagi orangtua, buku-buku 
parenting yang terkesan berat tentu akan menambah beban tugas 
orangtua. Dengan buku ilustrasi yang ringan dan menarik diharapkan 
akan memberikan kemudahan bagi orangtua untuk mendampingi anak-
anaknya beribadah di bulan Ramadhan. 

 
2. Elemen Buku Ilustrasi 

a. Judul Buku Ilustrasi 
Judul buku ilustrasi pada perancangan ini adalah “Ramadhan 

Buah Hatiku”. Dengan memakai kata “Buah Hatiku” target audience 
(para orangtua) dapat mengetahui bahwa buku tersebut berisi tentang 
Ramadhan untuk anak-anaknya. Kemudian ditambahkan sub judul 
“Mendampingi Anak Beribadah di Bulan Ramadhan” untuk semakin 
memperjelas bahwa buku tersebut adalah buku yang ditujukan untuk 
para orangtua agar dapat mendampingi anaknya beribadah di bulan 
Ramadhan dengan baik. 
 

b. Format Buku 
Buku ilustrasi yang dirancang berukuran 14cm x 18cm,dengan 

bentuk yang terkesan mendekati persegi. Ukurannya yang lebih kecil 
membuat buku ini lebih mudah dipegang. Koverbuku menggunakan 
hardcover dengan dijilid jahit sehingga akan lebih nyaman ketika 
dibuka dan dibaca, baik dibaca dengan dipegang maupun diletakkan 
di meja.Isi buku menggunakan kertas book paper dengan tekstur 
kasar yang tidak memantulkan cahaya. 
 

c. Pemilihan Warna 
Warna yang digunakan pada buku ilustrasi ini adalah warna-

warna pastel yang lembut dan tidak terlalu mencolok. Membaca 
adalah kegiatan yang melelahkan mata, maka digunakan warna-
warna pastel yang lembut agar mata tidak cepat lelah ketika 
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membaca. Warna didominasi warna-warna hangat, karena 
Ramadhan erat kaitannya dengan nuansa kehangatan dan keakraban. 
 

d. Tipografi 
Tipografi yang digunakan pada buku ilustrasi ini menggunakan 

font berjenis dekoratif dan sans serif. Font dekoratif digunakan pada 
kover buku dan di bagian judul-judul pada isi buku. Fungsinya 
adalah agar terlihat menarik. Sedangkan font sans serif digunakan 
pada teks isi buku. Digunakannya fontsans serif karena memiliki 
tingkat keterbacaan yang baik. 

 
e. Ilustrasi 

Ilustrasi yang digunakan pada perancangan ini menggunakan 
gaya kartun yang lucu dan kekanak-kanakan, agar ketika orangtua 
membaca akan teringat dengan gambar-gambar yang biasa dibuat 
oleh anaknya. Gambar kartun juga akan membangun kesan yang 
menyenangkan, sehingga akan terbayang kesenangan ketika 
mendampingi anak beribadah di bulan Ramadhan. 
 

f. Distribusi Halaman 
Pada perancangan ini, distribusi halaman dibagi menjadi bagian 

pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka adalah pengantar 
yang berisi tentang pentingnya mendidik anak di bulan Ramadhan. 
Kemudian pada bagian isi adalah ibadah-ibadah selama bulan 
Ramadhan, mulai dari menyambut bulan Ramadhan sampai dengan 
merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada bagian penutup diisi dengan 
perpisahan. 
 

g. Layout 
Layout yang digunakan pada perancangan ini menitikberatkan 

pada kenyamanan membaca. Setiap bagian pembahasan dipisahkan 
dengan ilustrasi yang besar dan menarik. Spasi yang digunakan pada 
teks isi dibuat lebar untuk memberikan ruang agar teks dapat terbaca 
dengan jelas. Elemen-elemen sub judul dan poin-poin yang dibuat 
dengan ukuran yang beragam memudahkan pembaca untuk 
membedakan bagian-bagian pembahasan di dalam buku. Ilustrasi 
diletakkan di berbagai posisi agar terlihat dinamis dan tidak 
membosankan. 

 
h. Proses Produksi 

1) Teks 
Penulisan teks isi buku menggunakan softwareMicrosoft 

Office Word. Beberapa teks tambahan dan koreksi dilakukan 
langsung pada software Adobe Indesign.  
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2) Ilustrasi 
Semua ilustrasi isi buku dan kover dibuat dengan sketsa 

langsung menggunakan alat pen tablet Bamboo Wacom dan 
diolah ke dalam software Adobe Photoshop.  

 
3) Layout 

Layout teks isi dan ilustrasi buku menggunakan software 
Adobe Indesign, sedangkan layout kover buku dan media-media 
pendukung dibuat menggunakan software Corel Draw.  

 
4) Produksi 

Produksi dilakukan dengan menggunakan mesin cetak 
kertas. 

 
5) Finishing 

Proses finishing yaitu penataan dan penjilidan dilakukan 
oleh pekerja yang sudah ahli di bidang tersebut, dengan 
menggunakan alat dan mesin. 

 
i. Final Desain 

 

 
 

Gambar 1. Cover buku 
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Gambar 2. Isi buku 
 

 
 

Gambar 3. Totebag sebagai media pendukung 
 

C. Kesimpulan 
Dari proses perancangan yang telah dikerjakan dapat disimpulkan bahwa 

peran orangtua dalam mendidik anak sangatlah besar. Seorang anak akan 
menjadi baik atau buruk adalah tergantung dari bagaimana orangtua 
mendidiknya. Allah Swt. sendiri menciptakan bulan Ramadhan untuk 
mendidik umat Islam melalui serangkaian ibadah Ramadhan, seperti puasa, 
shalat tarawih, dan zakat fitrah. Di dalam ibadah-ibadah tersebut terkandung 
nilai-nilai kebaikan yang akan baik jika ditanamkan di dalam diri anak selagi 
masih kecil. Maka tugas orangtua adalah mendampingi anak dalam setiap 
kegiatan ibadah di bulan Ramadhan agar proses penanaman nilai-nilai 
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kebaikan yang terkandung di dalam ibadah-ibadah Ramadhan berjalan 
dengan baik. 

Mendampingi anak dalam beribadah di bulan Ramadhan adalah tugas 
yang berat bagi orangtua. Selain harus menyisihkan waktu dan tenaga, 
orangtua juga harus memperbanyak ilmu dan wawasan mengenai ibadah-
ibadah Ramadhan. Buku-buku bertemakan mendidik anak di bulan 
Ramadhan sebenarnya sudah banyak beredar di pasaran. Sayangnya buku-
buku tersebut masih banyak kekurangannya, seperti terlalu banyak teks 
dengan sedikit ilustrasi, atau bahkan hanya teks saja, sehingga terkesan berat 
untuk dibaca.  

Maka dari itu dirancang sebuah buku ilustrasi yang ringan dan menarik. 
Buku ilustrasi yang dirancang berisi cara-cara mendampingi anak dalam 
beribadah di bulan Ramadhan yang diberi ilustrasi-ilustrasi menarik di setiap 
halamannya. Diharapkan para orangtua dapat menambah ilmu dan wawasan 
mengenai ibadah-ibadah Ramadhan tanpa merasa terbebani. Orangtua justru 
akan terhibur ketika membaca buku tersebut, membayangkan hal-hal yang 
menyenangkan ketika nanti mendampingi anak-anaknya beribadah di bulan 
Ramadhan. Dengan demikian, semoga proses mendampingi anak beribadah 
di bulan Ramadhan dapat berjalan dengan baik sehingga anak akan 
mendapatkan pengalaman Ramadhan yang menyenangkan serta mendapatkan 
manfaat dari serangkaian ibadah Ramadhan yang ia kerjakan. 
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