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ABSTRAK

Bunga sebagai bagian dari banyak momen penting dalam kehidupan kita memiliki
manfaat tidak hanya sebagai dekorasi namun juga sebagai media komunikasi. Floriografi
(bahasa bunga) merupakan komunikasi menggunakan bunga untuk menyampaikan
pesan khusus, di mana setiap bunga memiliki makna yang berbeda tergantung dari jenis
dan juga warnanya. Namun masyarakat Indonesia saat ini khususnya komunitas pencinta
bunga kurang memiliki wawasan mengenai bahasa bunga dan tema ini belum diangkat
dalam sebuah media yang eksklusif.

Karena itu untuk memberikan wawasan tentang floriografi maka dibuat sebuah buku
berjudul “Language of Flowers” dengan konsep yang unik, memberikan edukasi, dan
juga menghibur. Buku ini tidak hanya berisi bahasa bunga namun juga disertai dengan
ilustrasi bunganya sehingga diharapkan buku ini dapat memberikan wawasan yang
cukup baik tentang bahasa bunga kepada masyarakat.
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ABSTRACT

Flowers as a part of many important moments in our live have use not only for
decoration but also as a communication media. Floriography (flower language) is
communication use flower to deliver special message, which every flower has a different
meaning depend on variety and also it’s colour. But for now Indonesian people
especially flower lover community have less insight about flower language and this
topic not yet lift in a exclusive media.

Therefor to give insight about floriography so made a book with title “Language of
Flowers” with unique concept , give education, and also entertain. This book not only
content flower language but also with flower illustration so hopefully this book can give
good insight about flower language to society.
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