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Abstrak 

12 shio binatang lebih dispesifikasikan kedalam sebuah tradisi atau kepercayaan yang di 

ciptakan dikembangkan bedasarkan pada suatu hal yang terjadi antara alam yang 

kemudian dihubungkan dengan watak perilaku individu termasuk manusia. Dengan 

menggunakan simbol hewan sebagai tolak ukur mengetahui kepribadian, kesehatan, 

karir, asmara, dan pergaulan seseorang. Kemunculan shio dengan ke-12 binatang yang 

mewakili setiap tahunnya, sesuai dengan peredaran bulan terhadap bumi yang 

menyebabkan terjadinya kalender cina (yin li) di dalam gambaran kepercayaan 

masyarakat tionghoa shio terbagi menjadi 12 macam, takni shio tikus, kerbau, harimau, 

kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Masing-masing shio 

memiliki atau menggambarkan tingkah laku setiap orang. Kepercayaan tersebut 

mencerminkan harmoni antara alam, manusia dan realitas. Namun seiring banyaknya 

masyarakat tionghoa di indonesia terutama anak-anak yang menyebabkan shio 

merupakan kepercayaan masyarakat tionghoa perlahan-lahan tidak diketahui lagi oleh 

masyarakat tionghoa terutama di kalangan anak-anak banyak yang tidak mengetahui apa 

itu shio.  

 

Kata kunci: Binatang, Tradisi, Kepercayaan, Simbol, Masyarakat 

 

Abstract 

12 Chinese Zodiac are more specified into a tradition or belief created created based on 

a thing that occurs between nature which is then connected with the character of 

individual behavior including humans. By using the animal symbol as a benchmark to 

know the personality, health, career, romance, and association of someone. The 

occurrence of zodiac with the 12 animals representing each year, according to the 

circulation of the moon against the earth that causes the chinese calendar (yin li) in the 

image of Chinese society zodiac beliefs are divided into 12 kinds, not the zodiac mouse, 

buffalo, tiger, rabbit, dragon , snakes, horses, goats, monkeys, chickens, dogs, and pigs. 

Each zodiac owns or describes the behavior of each person. Such beliefs reflect the 

harmony between nature, man and reality. But as many Chinese people in Indonesia, 

especially children who cause zodiac is the belief of Chinese society slowly no longer 

known by the Chinese community, especially among many children who do not know 

what is 12 Chinese  zodiac. 

 

Keywords : Animal, Tradition, Belief, Symbol, Masyarakat 
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1 PENDAHULUAN 

 

Menurut Huck, Hepler, dan Hickman, dongeng adalah segala bentuk narasi baik itu tertulis atau oral 

(dari mulut), yang sudah ada dari tahun ke tahun. “all forms of narrative, written, or oral, which have 

come to be handed down through the years” (1987). Jadi, dongeng adalah segala bentuk cerita cerita 

yang sejak dulu sudah ada dan diceritakan secara turun-temurun.  

 

biasanya dongeng di ceritakan oleh para Guru kepada anak-anak, anak-anak begitu antusiasnya 

berebut posisi agar bisa duduk paling depan untuk mendengarkan dongeng. dongeng terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu Mitos (Myth), Legeda (legend), Sage, Dan Fabel (Fable). 

 

Dari berbagai jenis dongeng, anak-anak lebih senang di ceritakan dongeng mengenai binatang yaitu 

Dongeng fabel atau dongeng binatang. fabel (Fable) adalah dongeng binatang yang ditokohi binatang 

peliharaan dan binatang liar, seperti mamalia, burung, binatang melata, ikan dan serangga. Binatang- 

binatang itu dalam cerita jenis ini dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia.  

 

salah satu dongeng tersebut yaitu dongeng 12 shio binatang dongeng ini berasal dari negeri tiongkok 

Pada dasarnya 12 shio binatang ini adalah sebuah cerita 12 binatang yang mengikuti perlombaan yang 

di umumkan oleh seorang raja untuk menjadikan para hewan  dijadikan sebagai nama tahun. dalam 

cerita tersebut terdapat pesan moral yang di sampaikan dari cerita dongeng tersebut. salah satu solusi 

untuk menerapkan pembelajaran moral kepada anak-anak adalah dengan menggunakan media 

interaktif. dengan ini anak-anak juga bisa mengetahui tentang dongeng 12 shio binatang serta 

mengetahui tentang pengetahuan isi yang terkandung pesan moral di setiap 12 shio binatang tersebut. 

 

2 ASAL MULA 12 SHIO BINATANG 

 

2.1 Profil Shio 

Shio adalah salah satu budaya atau tradisi yang telah dipercaya turun temurun oleh masyarakat cina. 

Sudah berabad-abad lamanya shio menuntun mereka dalam kehidupan. Mulai dari hal-hal kecil 

hinggal yang besar, dari langkah-langkah kecil hingga langkah-langkah besar dan kehidupan, 

masyarakat cina begitu kuat berpedoman kepada shio. Shio dipercaya dapat mengungkapkan berbagai 

rahasia kehidupan ini, seperti sifat dan karakter, kesehatan, karier, rezeki, dan jodoh seseorang. 

Bahkan, shio dianggap mampu memprediksi apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

seseorang demi tercapainya kesuksesan. 

Shio itu sendiri adalah simbol binatang yang mewakili tahun-tahun pada kalender cina. Ada dua belas 

binatang dalam shio, yaitu ‘Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, 

Ayam, Anjing, Dan Babi’. Kedua belas simbol binatang ini terus berputar membentuk siklus 12 

tahunan, karena itu setiap 12 tahun sekali, di tahun yang ke 13, simbol binatang yang sama akan 

muncul kembali. Semua orang yang lahir jika menurut kalender Cina, maka setiap orang memiliki 

shio. Shio didapat dari tahun lahir orang tersebut. 

  

2.2  Identifikasi Masalah Secara Umum  

• Masih banyak yang mengetahui tentang adanya shio, namun masyarakat Indonsia. Terutama    

keturunan tionghoa Tidak banyak yang mengetahui tentang terjadinya asal mula 12 shio binatang. 

 

• Tradisi 12 shio binatang identik sebagai alat untuk mengetahui karakter pribadi seseorang dan 

menghitung kelahiran, tahun, bulan, hari serta menghubungkan kesamaan antar manusia dan 

menjadikannya sebagai tradisi pada setiap hari raya tahun cina. 

 

• Konten yang terlalu kompleks sehingga buku tersebut tidak diperuntukan untuk anak-anak. 

 

• Beredar sebatas dikalangan tertentu 

 



Mengenalkan Asal Mula 12 Shio Binatang Melalui Perancangan Buku Digital Interaktif 

 KV 402 – 3 

3 KAITAN DENGAN ILMU DKV 

  

3.1 Identifikasi Masalah dari Ilmu DKV  

 

Informasi yang kurang di pahami oleh target dikarenakan media tersebut berwujud buku tebal yang 

bersifat deskriftif, serius, dan monoton sehingga anak tidak tertarik untuk membacanya. 

 

• Dari setiap cerita dongeng 12 shio binatang tidak menampilkan sebuah tokoh kedalam bentuk 

ilustrasi anak. 

 

Media yang memuat teori mengenai pembentukan karakter untuk anak saat ini kebanyakan ditujukan 

untuk orang dewasa. 

 

• Tidak adanya pengemasan untuk dongeng 12 shio binatang ke dalam bentuk media Interaktif. 

 

3.2 Solusi 

 

merancang media informasi berupa buku digital interaktif , karena buku digital adalah salah satu 

teknologi memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk ringkas 

dan dinamis. serta dapat menampilkan interaksi cerita dari tokoh tersebut. dikarenakan anak-anak 

sekarang mudah tertarik dengan objek apa saja yang bisa digerakan, cocok sebagai pengantar cerita 

agar anak-anak tidak hanya membacanya tetapi bisa menggerakan user 

interface dari tokoh cerita tersebut. 

 

4.1 Analisis Masalah 

 

Media informasi bagi anak saat ini masih menggunakan buku yang bersifat deskriftif. Maka 

itu dengan media buku cerita interaktif diharapkan informasi nilai moral yang terkandung 

dalam 12 shio binatang dapat dijelaskan secara sistematis dan menghibur, sehingga mudah 

dijelaskan dan di pelajari oleh target mempelajari tentang moral dari dongeng 12 shio 

binatang. 
 

4.2 Problem Statement & Problem Solution 

 

kurangnya media informasi terkait asal mula 12 shio binatang , yang menyebabkan banyaknya 

masyarakat indonesia serta keturunan tionghoa tidak mengetahui banyak mengenai sejarah asal mula 

12 shio binatang, di balik asal mula shio tersebut terdapat pesan moral yang belum diketahui oleh 

target. merancang media informasi berupa buku digital interaktif , karena buku digital adalah salah 

satu teknologi memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk 

ringkas dan dinamis. serta dapat menampilkan interaksi cerita dari tokoh tersebut. dikarenakan anak-

anak sekarang mudah tertarik dengan objek apa saja yang bisa digerakan, cocok sebagai pengantar 

cerita agar anak-anak tidak hanya membacanya tetapi bisa menggerakan user interface dari tokoh 

cerita tersebut. 

 

4.3 Strategi Komunikasi 

 

4.3.1 What to Say 

 

The Great Race To Be The Best 

 

The great race yang mengartikan sebuah “perlombaan besar” yang berkaitan dengan adu ketangkasan, 

adu keterampilan, adu kekuatan yang bertujuan untuk menjadi yang terdepan, atau nomor satu. 

 

4.3.2 How to Say 
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To Be the best Arti dari “untuk menjadi yang terbaik” tujuan dari The great race mencerminkan anak 

berlomba-lomba dengan teman-temannya dalam berbagai hal apapun untuk bisa menjadi yang 

terdepan atau yang terbaik. 

 

 

 

4.4 Efek Komunikasi  
 

Think (To Inform)  

 

Pada Tahap ini Target Audience akan diberikan informasi terlebih dahulu mengenai konten cerita dan 

media agar target dapat memahami dan mengerti. 

 

Feel (To Educate)  

 

Setelah Itu Target Audience ikut serta untuk menggunakan media buku digital bersifat interaktif 

kemudian membacanya serta memainkan interaksi gerak dari konten cerita (user interface) terhadap 

media tersebut 

 

Do  

 

Target akan segera mengetahui dan mencari informasi lanjut tentang 12 shio binatang. kemudian ada 

media pendukung yang akan membantunya untuk mengunduh aplikasi media tersebut, serta peran 

bantu dari orang tuanya sebagai pembimbing untuk bisa mengunduhkannya dari google play store. 

 

5 KONSEP KREATIF 

 

5.1 Creative Approach  
 

Pendekatan kreatif yang digunakan dalam perancangan adalah Telling Story melalui Penggunaan 

Buku Digital Interaktif Target masih menyukai cerita - cerita sehingga pendekatan kreatif telling 

stories menjadi sebuah cara yang cocok untuk membangun perancangan media utama menghadirkan 

koneksi user dengan interface serta penyampaian tentang dongeng 12 shio binatang dapat 

tersampaikan melalui media interaktif. 

 

5.2 Tone and Manner  
 

Traditional & Modern 

karena target menggemari buku cerita terbitan tahun 60an. Untuk itu gaya visual akan di buat scara 

Traditional modern namun masih ada penggayaan visual untuk anak-anak sesuai dengan target seperti 

penciptaan karakter, background, asset visual. dan menggabungkankarakteristik warna terang dan 

gelap agar warna tetapdikenali anak-anak namun tidak memanipulasi fakta untuk keperluan 

mengedukasi. 

 

5.3 Audience  

Geografis  
 

Kota besar di Indonesia (Bandung)  

Demografis  
 

Usia: 7 – 9 tahun  

Gender: Laki-laki dan Perempuan  

Sekolah: Siswa kelas 3 Sekolah Dasar  

Kelas Ekonomi: Ekonomi B, B+ 
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Psikografis  

cepat beraksi dan bicara aktif 

- Belajar sendiri (mandiri) 

- bermain dalam kata dan bahasa serta informasi 

- mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 

- eksploratif 

- senang membicarakan tentang hobi dan kesukaan dengan temannya 

- terkadang masih malu-malu 

- bermain bersama teman-teman di sekolah 

- suka jalan-jalan sekitar rumahnya 

- gemar pergi ke perpustakaan 

- senang membaca buku cerita dan ilmu pengetahuan 

 Target Insight  
- ingin Digemari oleh temannya. 

- Suka membaca buku bersifat ilmu pengetahuan. 

- Penasaran dengan kemilikan orang lain. 

- Belajar sendiri (mandiri). 

- Berani. 

- Rajin belajar. 

- Ingin memiliki kesamaan dengan temannya. 

- nilai pelajarannya di atas rata-rata. 

 

5.4 Tujuan Perancangan  
Perancangan Dongeng 12 Shio Binatang Melalui Perancangan Buku Digital interaktif bertujuan untuk:  

Tujuan Jangka Pendek:  

 

1. Memberikan informasi terkait dongeng 12 shio binatang yang belum di ketahui ole target serta 

memberikan pemahaman dari cerita asal mula 12 shio binatang melalui pesan moralnya di setiap cerita 

perjalanan para 12 binatang (to educate). 

 

Tujuan Jangka Panjang: 

 

1. memunculkan kembali cerita dongeng 12 shio binatang yang belum diketahui oleh target 

(to inform). 
 

6 KONSEP VISUAL 

 

6.1 Buku Digital Interaktif 

Perancangan Buku Digital Interaktif ini akan lebih edukatif serta menghibur, dan Membuat gaya 

ilustrasi dari  referensi film animasi yang terinspirasi oleh Walt Disney dan salah satunnya dari film 

animasinya yaitu Mulan, Film Mulan ini adalah satu-satunya film animasi yang bernuansa Negara 

tiongkok. 
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6.2 Karakter  

Karakter pada Penokohan cerita dalam Dongeng 12 shio binatang yaitu masyarakat, Kaisar, 

dan para 12 hewan yaitu :              

Tikus,Kerbau,Harimau,Kelinci,Naga,Ular,Kuda,Kambing,Monyet,Ayam,Anjing,dan Babi lalu 

tokoh utama pada cerita yaitu tikus dan kucing salah satu dari tokoh tersebut dalam ceritanya 

yang dijadikan sebagai pemenang. 

 
6.3 Konsep Warna  
pada perancangan media ini, warna yang digunakan adalah warna yang Berkesan hangat (warm 

Color), warna-warna ini mencerminkan kedekatan, nyaman, dan warna-warna yang mengajak anak 

tetap energik pewarnaan memakai teknis digital painting. pada tokoh karakter diberikan outline agar 

visual dan Background tampak menyatu dengan suasana latar tempat. 

 
6.4 Konsep Layout  
Jenis grid Modular Grid digunakan sebagai pengatur komposisi dalam media aplikasi karena memiliki 

struktur grid yang paling kompleks. Grid jenis ini dapat ditemukan di berbagai media seperti Aplikasi 

mobile,Web Design, portal web dan lainnya. 

 

6.5 Hasil Rancangan  

 

6.5.1 Buku Digital interaktif 

 

 
 

 

 

 

 



Mengenalkan Asal Mula 12 Shio Binatang Melalui Perancangan Buku Digital Interaktif 

 KV 402 – 7 

 

 



Muhammad Alfi Rafif Nurachman dan Sri Retnoningsih 
 

 KV 402 – 8 

 

 

 
 



Mengenalkan Asal Mula 12 Shio Binatang Melalui Perancangan Buku Digital Interaktif 

 KV 402 – 9 

 

 

 



Muhammad Alfi Rafif Nurachman dan Sri Retnoningsih 
 

 KV 402 – 10 

 

 

6.5.3 Rancangan Karakter 
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6.5.4 Rancangan Media Pendukung Berupa Stiker 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 KESIMPULAN 

 

 

 Secara keseluruhan buku digital interaktif cukup memberikan informasi yang dibutuhkan serta 

visual yang menarik.  

 

 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada visual  yang harus lebih detail dari segi 

penggambaran animasi yang bernuansa negara tiongkok dan juga pembuatan aplikasi pada 

media buku digital interaktif.  

 

 informasi yang terdapat pada buku digital interaktif dapat menambah wawasan masyarakat. 

jika diberi informasi tambahan mengenai 12 shio binatang, buku digital interaktif ini dapat 

menambah nilai lebih juga untuk pengetahuan masyarakat. 
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