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FRANCATA™: Buku Dongeng Lipat Aku Dari 0 Hingga 9 Bulan : 

 Usaha Bisnis Buku Tentang  Asal Usul Anak Dari Konsepsi Hingga Lahir  

Sebagai Alat Bantu Menjelaskan Pendidikan Seks Sejak Dini 

Alexandra Fransisca, Callista Eugenia, Krismasita Surya Putri. 

Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya 

RINGKASAN 

Buku dongeng adalah buku yang berisikan tentang cerita fiktif atau 

khayalan. Buku ini biasanya berisikan tentang cerita- cerita baik dari dalam 

maupun luar negeri, seperti cinderella, snow white, beauty and the beast, timun 

mas, bawang merah dan bawah putih, dan lain sebagainya. Di jaman yang 

moderen ini buku dongeng berkembang menjadi buku yang lebih bervariasi, tidak 

hanya tentang cerita fiktif, namun juga cerita sejarah, cerita life story dan 

sebagainya. 

Masa perkembangan anak di usia dini adalah masa- masa dimana 

perubahan perilaku anak terlihat sangat jelas, dari tidak matang menjadi matang, 

dari sederhana menjadi kompleks (Syaodih, 2012) sehingga pada masa- masa 

tersebut seharusnya orang tua memberikan perhatian yang khusus kepada anak- 

anak mereka khususnya pada pembekalan seks. Karena pada masa ini anak- anak 

memiliki banyak rasa ingin tahu terhadap berbagai macam hal termasuk salah 

satunya seksualitas. Tidak jarang kita temui orang tua yang kurang 

memperhatikan perkembangan anak mereka termasuk dalam memberikan 

pendidikan seks sejak dini. Dari situ muncullah ide untuk membuat buku dongeng 

tentang konsepsi anak ini, sehingga orang tua tidak lagi bingung untuk 

menjelaskan seksualitas kepada anak sejak dini. 

Ide pembuatan buku ini bertujuan untuk membantu orang tua dalam 

memberikan pendidikan seks pada anaknya. Buku ini dibuat dengan adanya sisi 

psikologis, dengan demikian orang tua tidak perlu takut tentang penyampaian 

pengajaran seksualitas pada anak. Buku ini tidak akan vulgar, karena kami 

membuat buku dongeng ini sesuai dengan sisi- sisi psikologis anak dan juga 

memperhatikan pemilihan bahasa sehingga lebih pas digunakan untuk anak kecil. 

Selain berisi tentang konsepsi dari kehamilan hingga kelahiran, buku ini juga 

berisikan tentang tahap- tahap perkembangan anak yang seharusnya dilalui. 

Sehingga orang tua tidak perlu bingung- bingung mencari tahap tumbuh 

perkembangan anaknya. Target kami adalah para orang tua muda baik dari 

kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah, dengan asumsi bahwa 

harga buku yang kami tawarkan tidak mahal dan terbilang sangat terjangkau. 

Sehingga tidak diragukan bahwa buku ini akan membawa profit yang besar dan 

dampak positif bagi pembeli buku. 

 

 


