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PERANCANGAN GRAPHIC DIARY SENTUHAN IBU  

PADA  ENAM BULAN MASA PENTING ASI 

 

Tiscia Febrina Luciawati 

ABSTRAK 

Kehamilan merupakan suatu hal yang akan melengkapi kebahagiaan pasangan 

muda yang baru menikah. Sering kali masa kehamilan pertama akan menimbulkan rasa 

khawatir, resah, bahkan takut  dalam menghadapi persalinan serta pemberian ASI 

eksklusif. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar ibu 

muda lebih tenang selama proses kehamilan, melahirkan sampai dengan pemberian ASI. 

Salah satu cara dengan mengabadikannya dalam sebuah media berupa graphic diary atau 

buku harian yang digrafiskan. Perancangan graphic diary ini dimaksudkan untuk 

merancang media penyampaian informasi berupa cerita perjuangan seorang ibu serta 

cara-cara mengatasi gangguan selama kehamilan, persalinan dan menyusuidengan judul 

“Dekapan Kasih Sang Ibu”. 

Gaya desain atau gaya tampilan visual ilustrasi yang digunakan dalam 

perancangan graphic diary sentuhan ibu pada enam bulan masa penting ASI ini adalah 

Cartoon vector. Penggambaran ilustrasi karakter menggunakan jenis ilustrasi cartoon 

dekoratif. Proses pembuatan graphic diary ini menggunakan program pendukung desain 

yaitu Corel Draw X4 dan Adobe Photoshop. Font Handwriting dipilih karena 

mengandung nuansa feminim sebagai bentuk ungkapan emosi perempuan dan seorang 

ibu.  Media tambahan sebagai pendukung karya graphic diary juga dibuat diantaranya 

kalender, ballpoint, notebook, appron ibu menyusui, stiker botol asi perah , bertema ibu 

menyusui.  

Penyajian yang berformat desain grafis akan mampu menyampaikan pesan 

dengan lebih komunikatif efektif dan menarik, sehingga memudahkan target audience 

dalam memahami esensi pesan yang terkandung dalam setiap pengalaman yang disajikan. 

Karya graphic diary ini berisi lima cerita bersambung tentang pengalaman saat hamil, 

melahirkan, dan periode enam bulan pertama menyusui, serta berbagai tips-tips dan 

bincang-bincang bermanfaat selamamenyusui. Naskah yang ada dalam graphic diary ini 

sesuai pengalaman penulis dan beberapa ibu menyusui sehingga diharapkan ada respon 

positif agar mewujudkan kesadaran para ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi.  

 

 

 

Kata kunci :  Graphic diary, ibu hamil,  enam bulan,  ASI eksklusif. 
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DESIGN GRAPHIC DIARY  MOTHER'S TOUCH ON THE FIRST SIX MO

NTHS OF EXCLUSIVELY BREASTFEEDING PERIOD. 

 

by: Tiscia Febrina Luciawati 

 

ABSTRACT 

 

The young couples who just married, the pregnancy is something that 

would complete their happiness. But mostly the first pregnancy period would 

makes the new couple get nervous and worries about delivering the baby and 

giving the exclusive breastfeed. That’s why some education about the pregnancy, 

deliver the baby and exclusively breastfeeding are important to make the couples 

are less worry and more relax during all that periods. The one of the ways is to 

record it into some medias, that is graphic diary. This project is to aims to create 

an information media about how women struggled, and the way to solve some 

problems during the pregnancy, delivering the baby, and exclusively 

breastfeeding, titled "Dekapan Kasih Sang Ibu" 

The style of the visual design of the project is cartoon vector. The 

visualisation of the character is using cartoon decorative. The creating process of 

this project is using two design software, that is Corel Draw X4 and Adobe 

Photoshop. The Handwriting font is chosen because it's looks feminine as a 

reflection of the emotional of a mother. The supporting medias of the graphic 

diary on this project are calendar, pen, notebook, appron for breastfeeding, 

sticker for the milk's bottle, with he themes breastfeeding mother. 

The execution on the graphic form will deliver the information and make it 

more communicative, efective, and more interesting, then it's would be easier for 

the audience to understand the information inside of the graphic diary. Inside of 

the graphic diary it would be 5 stories about the experience during the pregnancy, 

deliver the baby, and first six months exclusively breastfeeding period, also some 

tips and knowledge about breastfeeding period. The script on the graphic diary is 

from the experience of the author and some other women, so the positive feedback 

is expected to raise awareness of all mother to bring exclusively breastfeeding to 

their babies. 

 

 

 

Keyword :  Graphic diary, pregnancy, mother,  first six months breastfeeding. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai seorang perempuan, mengandung dan mempunyai anak adalah 

anugerah yang tak ternilai harganya. Kehadiran seorang anak sangat 

diharapkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Anak tidak hanya 

simbol kebahagian dari sebuah hubungan tetapi anak adalah penerus 

keturunan umat manusia agar tetap lestari. Kelahiran seorang anak akan 

menjadikan kebahagian keluarga semakin lengkap. Pasangan muda yang baru 

menikah, kemudian melalui proses kehamilan seringkali dirundung rasa takut 

dan khawatir dala menghadapi persalinan serta pemberian ASI eksklusif. 

Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar ibu 

muda lebih tenang selama proses kehamilan, melahirkan sampai dengan 

pemberian ASI.  

Menurut Roesli (2000:7) ASI merupakan makanan yang pertama, 

utama, dan terbaik bagi bayi. ASI mengandung berbagai zat gizi yang 

dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kandungan 

zat yang pertama dikeluarkan oleh ASI pada saat kelahiran dihari pertama 

hingga keempat atau ketujuh adalah kolostrum. Kolostrum adalah “cairan 

emas”  mengandung antibodi yang melawan virus dan bakteri, vitamin A, 

protein dan mineral yang memberi perlindungan dan nutrisi pada otak secara 

maksimal yang disesuaikan secara alami. Kombinasi zat ini sangat 

dibutuhkan bayi untuk menyempurnakan pertumbuhan otak pada bayi. Hal ini 

membuktikan bahwa  sesuatu yang terbaik tidak harus mahal, bahkan sebisa 

mungkin, terbaik dan termurah. Dua kata terakhir ini menjadi satu paket 

dalam ASI eksklusif. 

WHO, UNICEF, dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

melalui SK Menkes No.450/Men.Kes/SK/IV/2004 tanggal 7 April 2004 telah 

menetapkan rekomendasi pemberian ASI eksklusif selama enam bulan. 
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Dalam rekomendasi tersebut, dijelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan yang optimal, bayi harus diberi ASI eksklusif 

selama enam bulan pertama. Selanjutnya, demi tercukupinya nutrisi bayi, 

maka ibu mulai memberikan makanan pendamping ASI dan ASI hingga bayi 

berusia 2 tahun atau lebih (Prasetyono,2009:17). 

Berdasarkan himbauan diatas, ASI eksklusif sangat penting bagi bayi. 

Akan tetapi sebagian ibu tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif karena 

beberapa faktor.  Beberapa kasus terjadi, dimana ibu hanya mengeluarkan 

beberapa tetes ASI. Hal tersebut merupakan proses biologis yang wajar, 

sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Purtini, S.Keb. Terkait hal tersebut, ada 

suatu hal yang perlu disayangkan, yakni rendahnya pemahaman dan 

pengetahuan ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya ASI bagi 

bayi, akibatnya program pemberian ASI Eksklusif tidak berlangsung secara 

optimal (Prasetyono, 2009:21).  

Menyusui secara eksklusif merupakan cara pemberian makanan bayi 

yang alamiah. Namun seringkali ibu-ibu kurang mendapatkan informasi 

bahkan seringkali mendapat informasi yang salah tentang manfaat ASI 

eksklusif, tentang bagaimana cara menyusui yang benar, dan apa yang harus 

dilakukan bila timbul kesukaran dalam menyusui bayinya (Roesli,2000:2). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diperoleh data bahwa faktor 

penghambat pemberian ASI Eksklusif adalah sebagian besar (51,6%) ibu 

merasa khawatir bahwa ASI saja tidak mencukupi untuk bayi sehingga bayi 

kurang kenyang, bayi menjadi rewel dan pertumbuhan bayi terhambat.  

Berdasaran fenomena yang terjadi, rendahnya pengetahuan ibu 

tentang ASI eksklusif berdampak pada sikap ibu yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI. Status kesehatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sikap seseorang untuk 

merespon suatu penyakit. Berdasarkan hasil dari survei awal, banyak ibu 

yang tidak memberikan ASI eksklusif, dikarenakan beberapa faktor antara 

lain: 
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1. Baby Blues sindrome terjadi saat ibu  mengalami  kecemasan 

atau perubahan emosional secara psikis. 

2. Alasan keterbatasan waktu karena bekerja. 

3. Adanya masalah saat menyusui (air susu tidak langsung keluar 

dan sedikit). 

4. Masih banyak ibu yang kurang setuju jika hanya memberikan 

ASI saja pada bayi berumur 0–6 bulan tanpa makanan 

tambahan lain atau tanpa didampingi susu formula.  

5. Banyak masyarakat yang salah mengartikan bahwa menyusui 

dapat merusak payudara sehingga dapat mengganggu 

kecantikan ibu dan sebagian beranggapan bahwa menyusui 

merupakan perilaku yang kuno. Bila ibu ingin disebut modern 

ibu yang menggunakan susu formula (DEPKES RI, 2005).  

6. Faktor penghambat lainnya adalah dukungan keluarga dimana 

suami atau anggota keluarga lain kurang setuju ibu untuk 

memberikan ASI selama enam bulan tanpa pemberian makanan 

lainnya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan mendasar tentang 

meyusui mulai terlupakan. Di kota besar, kita lebih sering melihat bayi diberi 

susu botol daripada disusui oleh ibunya. Sementara di pedesaan, kita melihat 

bayi yang usianya baru satu bulan sudah diberi pisang atau nasi lembut 

sebagai tambahan ASI. Menurut  Prasetyono (2009:21), kurangnya 

pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif dipengaruhi oleh promosi 

produk-produk makanan tambahan dan susu formula. Godaan iklan susu 

formula yang berkelas pun menjadikan  para ibu merasa yakin bahwa unsur 

kandungan susu formula tersebut lebih baik daripada ASI.  

Pentingnya ASI eksklusif dibutikan dengan beberapa hasil penelitian, 

sebagai contoh para ahli meneliti 1.204 bayi yang meninggal pada usia 24 

hari sampai satu tahun akibat kelainan bawaan atau tumor berbahaya dan 

7.740 bayi yang masih hidup pada usia satu tahun. Mereka menelusuri angka 

kematian bayi tersebut keterkaitan dengan ASI dan durasi dampak reaksinya. 
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Bayi yang tidak pernah mendapat ASI beresiko meninggal 21% lebih tinggi 

dalam periode sesudah kelahiran dari pada bayi yang mendapat ASI. 

Mempromosikan pemberian ASI berpotensi menyelamatkan 720 kematian 

sesudah kelahiran di Amerika Serikat setiap tahunnya. Selain itu 

memperkirakan bahwa pemberian ASI secara eksklusif mengarah pada 

menurunnya angka kematian sebanyak 20% ketika kelahiran bayi berjarak 

paling tidak 2 tahun. Pada suatu penelitian di Brazil Selatan bayi-bayi yang 

tidak diberi ASI mempunyai kemungkinan meninggal karena mencret 14,2 

kali lebih banyak daripada bayi ASI eksklusif. (Roesli, 2000:8). 

Pemberian ASI eksklusif sangatlah berkaitan erat dengan emosional 

serta psikologis seorang ibu. ASI memberikan nutrisi optimal pada bayi baru 

lahir, memberikan perlindungan terhadap infeksi dan alergi, serta 

memperbaiki hubungan antara ibu dan bayi (Prawirohardjo, 2008:362). Salah 

satu cara agar masa kehamilan, kelahiran serta pemberian ASI Eksklusif 

menjadi lebih istimewa dan bermanfaat bagi sesama adalah  dengan 

mengabadikannya dalam sebuah media. Media yang dipilih haruslah mampu 

menyentuh perasaan serta mengendalikan emosi seorang ibu agar lancar 

dalam pemberian ASI eksklusif. Selain itu, media tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan  kesadaran para ibu yang baru melahirkan akan 

pentingnya pemberian ASI eksklusif.  

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, sebagai seorang 

yang berkecimpung dalam bidang visual  maka penulis ingin merancang 

sebuah karya berupa graphic diary sebagai pemecahan masalah yang ada. 

Gagasan karya akan diaplikasikan ke dalam sebuah perancangan buku komik 

yaitu graphic diary atau buku harian yang digrafiskan, berisi cerita dari 

pengalaman para ibu selama hamil, melahirkan dan enam bulan  masa penting  

menyusui. Buku ini seperti buku harian yang diberi ilustrasi bergambar berisi 

beberapa catatan atau tulisan yang menceritakan alur kisah mulai awal 

kehamilan hingga pada saat melahirkan dan menyusui yang dilengkapi 

dengan gambar-gambar menarik. Ilustrasi gambar berfungsi untuk 

mempertegas alur cerita dan membuatnya lebih menarik untuk dibaca.  Pola 
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pengasuhan yang tepat bagi bayi juga dituangkan dalam karya ini agar dapat 

saling memberi informasi kepada sesama orang tua, terutama pasangan muda 

yang baru menikah dan mempunyai anak.  

Graphic diary adalah adaptasi dari graphic novel atau novel grafis. 

Novel grafis adalah kisah panjang yang diceritakan dalam bentuk komik. 

Pada era sekarang komik sudah berkembang sangat pesat tidak hanya 

menyentuh pembaca anak-anak namun juga membidik para pembaca dewasa. 

Bahkan  banyak komik modern seperti webtoon yang diangkat menjadi film. 

Meskipun demikian novel grafis tetap memiliki cakupan yang lebih luas dari 

pada komik konvensional, yaitu lebih berbobot dalam pendalaman isi, lebih 

menegangkan, lebih panjang dan memiliki karakter yang kuat dari gaya 

komikusnya, baik topik fiksi maumpun nonfiksi bisa dieksplorasi.  

Oleh sebab itu, perancang memilih media graphic diary supaya karya 

ini dapat diterima dan dinikmati oleh semua kalangan, baik dewasa maupun 

kalangan muda. Gambar-gambar yang penuh warna dan dinamis diharapkan 

dapat mengurangi rasa takut dan khawatir selama kehamilan. Diary ini akan 

dibuat dengan format grafis agar tersaji dengan lebih komunikatif dan 

menarik. Dengan adanya graphic diary ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan motivasi melalui pengalaman-pengalaman para ibu menyusui. 

Graphic diary ini ditujukan untuk para ibu, terutama pasangan muda yang 

baru menikah dan mempunyai anak. Selain itu, graphic diary berfungsi 

sebagai media penyampaian informasi bagi para ibu dan orang tua pada 

umumnya tentang pentingnya menjaga ibu dan bayi saat masa kehamilan, 

memperhatikan asupan gizi bagi ibu dan janin,  pendampingan saat 

melahirkan, serta enam  bulan masa penting periode menyusui.  

Agar keberadaan graphic diary ini dapat terkomunikasikan dengan 

baik, maka perlu adanya beberapa media pendukung seperti poster, stand 

banner, serta beberapa media pendukung lain yang nantinya akan digunakan 

sebagai media promosi dan media pendamping dari graphic diary yang akan 

dirancang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah: 

Bagaimana merancang graphic diary yang menceritakan periode masa 

kehamilan, persalinan dan enam bulan masa penting menyusui seorang  ibu 

agar dapat menginspirasi para ibu lainnya? 

 

C. Batasan dan Ruang Lingkup Perancangan 

Dalam perancangan kali ini lingkup permasalahan dibatasi oleh: 

1. Media Perancangan 

Perancangan graphic diary ini dibatasi dalam pemilihan media. Media 

yang digunakan terbagi menjadi dua media utama dan media pendukung. 

 

2. Target Audience 

Target audience pertama yang lebih khusus yaitu para pasangan muda atau 

para ibu muda yang sedang mengalami proses kehamilan. Selanjutnya, 

target yang lebih umum adalah para pembaca baik tua maupun muda agar 

dapat memahami pentingnya menjaga kehamilan dan kesehatan ibu dan 

anak serta memberikan ASI pada enam bulan pertama.  

 

D. Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan perancangan graphic diary tentang sentuhan ibu pada enam 

bulan masa penting ASI adalah: 

1. Merancang media penyampaian informasi berupa graphic diary cerita 

perjuangan seorang ibu selama proses kehamilan dan menyusui serta cara-

cara mengatasi gangguan selama kehamilan, persalinan dan menyusui 

2. Merancang graphic diary berjudul “Dekapan kASIh sang ibu” yang 

menceritakan perjuangan serorang ibu selama periode kehamilan, 

persalinan, dan enam bulan masa penting menyusui. 
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E. Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan graphic diary: 

1.   Bagi masyarakat 

Mengabadikan pengalaman para ibu selama masa kehamilan dan 

perjuangannya saat persalinan dan menyusui agar dapat dijadikan 

referensi bagi ibu-ibu lain untuk tetap menjaga kesehatan dirinya dan 

janinnya. Graphic diary ini juga dapat dijadikan cerita bagi generasi 

berikutnya tentang betapa sulitnya seorang ibu mengandung, melahirkan, 

mendidik dan menyayangi anak-anaknya. 

2.   Bagi Praktisi Kesehatan, Organisasi atau Komunitas Sosial. 

Pengalaman pribadi selama proses kehamilan, persalinan dan 

menyusui ini dapat dijadikan referensi penyuluhan yang menyenangkan 

bagi para ibu hamil dan menyusui. Cerita dan ilustrasi yang menarik 

diharapkan dapat mengurangi rasa stress dan kekhawatiran para ibu 

terutama dalam menghadapi proses persalinan serta pemberian ASI 

eksklusif pada enam bulan pertama. 

3.   Bagi Mahasiswa 

a) Mendapatkan pengalaman  menulis dan mengilustrasikan pengalaman 

pribadi hingga pengaplikasian riset yang telah dilakukannya, serta 

ilmu dari banyak orang yang ditemui selama proses perancangan 

graphic diary. 

b) Sebagai referensi perancangan- perancangan selanjutnya dengan topik 

yang sejenis. 

4.   Bagi Institusi 

Sebagai sumbangsih berupa pembahasan dan karya graphic diary 

yang bisa digunakan oleh sebuah Institusi dalam pembelajaran topik yang 

berkaitan dan dapat digunakan sebagai contoh atau inspirasi mengajar 

sekaligus sebagai wacana memperluas pengetahuan. 
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F. Metode Perancangan 

1.  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data verbal dan data 

visual: 

a) Data verbal merupakan data yang menyangkut hal yang bersifat teori. 

Data verbal ini dapat diperoleh melalui kajian pustaka berupa buku 

maupun internet tentang ASI eksklusif mulai dari proses kehamilan 

hingga menyusui. Melalui wawancara kepada dokter kandungan dan 

ahli laktasi ataupun dengan mendeskripsikan data, misalnya berupa 

foto, rekaman video dan lain sebagainya. 

b) Data visual merupakan data pendukung perancangan berupa gambar 

maupun foto. Data ini diperoleh melalui buku-buku ilustrasi, komik, 

mengambil foto lapangan secara langsung maupun dari internet. 

 

2.   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk perancangan ini dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

penelitian langsung dengan kasus lapangan yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, lembaga atau 

masyarakat. 

b. Wawancara 

Melakukan proses wawancara dengan responden minimal 5 ibu yang 

pernah mengalami berbagai pengalaman saat hamil dan menyusui. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data foto-foto serta informasi melalui media cetak 

dan elektronik tentang kehamilan hingga pemberian ASI eksklusif. 
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3 Alat atau Instrumen Perancangan 

Instrumen yang sekiranya dibutuhkan dan digunaan dalam perancangan 

ini: 

a. Alat tulis manual (pensil, kertas, pulpen, dan lain- lain) 

b. Computer dan Internet 

c. Kamera dan Scanner 

d. Flash disk 

e. Software computer (Corel Draw dan Adobe Photoshop) 

 

4.   Metode Analisis Data 

Dalam perancangan ini digunakan metode deskriptif kualitatif 

berbasis 5W+1H. Di mana, peneliti mengolah berbagai data verbal 

visual yang telah didapat sebelumnya untuk menemukan suatu gejala 

atau fenomena. Fenomena tersebutlah yang berguna untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 

a) What / Apa yang dibuat? 

b) Why / Mengapa perancangan ini dibuat? 

c) Who / siapa target audiencenya? 

d) Where / Dimana karya ini akan dipublikasikan? 

e) When/ Kapan diterbitkan? 

f) How/ Bagaimana penyajiannya? 

5. Skema Pembuatan Artwork 

a) Story line 

Urutan kejadian dalam setiap halaman pada graphic diary berupa 

poin- poin yang akan diceritakan. 

b) Story board 

Urutan gambaran kejadian yang berupa visual sketsa kasar yang 

akan mendukung penyusunan halaman buku. 

c) Sketsa Desain 

Sketsa gambar akhir yang akan menjadi final artwork untuk ilustrasi 

dalam buku. 
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d) Final Desain 

Berupa karya akhir yang sudah dirancang melalui proses penentuan 

elemen- elemen desain yang meliputi ilustrasi, warna, tipografi dan 

lain- lain. 
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G. Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :  Skema Perancangan 

Sumber : Tiscia Febrina Luciawati 
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