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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bahasa Kasih 

Terdapat banyak bahasa yang dipakai oleh manusia di dunia ini dan bahkan setiap 

bahasa bahkan memiliki dialeknya masing-masing. Seseorang yang berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan tidak dapat berbicara bahasa Inggris tidak akan 

mengerti apa yang dikatakan oleh seorang yang berasal dari Amerika. Agar lawan 

bicara nya dapat mengerti apa yang sedang dibicarakan dan komunikasi dapat 

berjalan dengan baik, seseorang tentunya harus mempelajari bahasa yang 

digunakan oleh lawan bicaranya. Walaupun seseorang bisa berkomunikasi dengan 

lebih dari satu bahasa, orang tersebut akan lebih terbiasa dan nyaman 

berkomunikasi dengan bahasa ibunya. 

Begitu pula dengan cara seseorang menunjukkan rasa kasih. Berbagai cara 

yang berbeda-beda dalam menunjukkan rasa kasih dinamakan dengan Bahasa 

Kasih. Chapman dalam bukunya yang berjudul The five love languages: The secret 

to love that lasts (2010) menjelaskan, setiap orang dapat mengungkapkan dan 

menerima kasih dengan berbagai cara, namun terdapat satu Bahasa Kasih yang 

paling utama yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan menggunakan Bahasa Kasih 

utama ini lah seseorang baru akan merasa dikasihi oleh orang-orang disekitarnya. 

Walaupun seseorang telah menerima ungkapan kasih dengan 4 Bahasa Kasih 

lainnya, jika ia tidak mendapatkan ungakapan rasa kasih yang sesuai Bahasa Kasih 

utama yang dimilikinya ia akan tetap merasa tidak dikasihi. 
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Menurut Maslow (1943), setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar 

yaitu fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan 

aktualisasi diri. Kebutuhan akan kasih sayang tidak hanya mengenai bagaimana 

manusia mendapat rasa kasih tapi juga bagaimana menunjukkan rasa kasih. 

Kebutuhan akan rasa kasih bicara tentang sense of belonging, bagaimana seseorang 

merasa dikasi dan merasa orang lain juga membutuhkan kasih dari dirinya.  

Chapman (2010) menggunakan analogi manusia memiliki “tangki 

emosional” dalam dirinya. Layaknya tangki bahan bakar yang harus diisi dengan 

bahan bakar, setiap orang juga memiliki “tangki” dalam dirinya yang perlu diisi 

dengan rasa kasih sayang. Kendaraan tidak dapat berjalan dengan tangki yang 

kosong, begitu pula manusia dengan “tangki emosional” yang kosong tidak akan 

merasa bahagia secara penuh. Tangki rasa kasih yang kosong akan menyebabkan 

seseorang merasa kesepian dan terkucilkan dari lingkungannya. 

2.1.1. Words of Affirmation 

Words of affirmation adalah cara mengungkapkan rasa kasih kepada seseorang 

secara verbal atau dengan menggunakan kata-kata. Chapman (2010) menjelaskan, 

terdapat beberapa dialek dalam Bahasa Kasih words of affirmation ini, beberapa di 

antaranya yaitu: 

1. Words of Appreciation 

Words of appreciation adalah mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan 

rasa apresiasi tulus seseorang terhadap hal-hal atau bantuan yang dilakukan 

orang-orang disekitarnya sekecil apapun hal itu. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



8 
 

2. Words of Encouragement 

Words of encouragement adalah mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan 

bahwa seseorang mendukung dan mendorong seseorang untuk meningkatkan 

kepercayaan diri orang-orang disekitarnya. 

3. Kind Words 

Kind words adalah mengungkapkan kata-kata dengan kata-kata, hati, nada, dan 

sikap yang baik serta tulus. Walaupun sebuah kalimat memiliki arti yang baik, 

saat diucapkan dengan nada dan sikap yang kurang baik akan menanamkan 

asumsi yang tidak baik dalam benak lawan bicara. 

4. Humble Words 

Humble words adalah bagaimana seseorang mengungkapkan apa yang 

diinginkan kepada lawan bicara dengan pemilihan kata-kata yang tidak 

menyudutkan maupun menuntut. Sebuah permintaan yang diucapkan dengan 

kalimat yang lembut akan lebih mudah diterima daripada permintaan yang 

diucapkan dengan kalimat yang terkesan mengancam ataupun menyindir.  

5. Words of Praise 

Words of praise adalah bagaimana seseorang memuji dan mengakui lawan 

bicaranya atas pencapaiannya. 

Seseorang dengan Bahasa Kasih words of affirmation akan merasa paling 

dikasihi saat orang lain mengungkapkan rasa kasihnya dengan kata-kata seperti 
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pada beberapa contoh dialek di atas. Namun, saat seseorang menggunakan kata-

kata untuk mengungkapkan kekecewaan atau mengatakan kata-kata yang 

menyakitkan hati, bagi orang dengan Bahasa Kasih words of affirmation efeknya 

akan sangat menyakitkan baginya daripada saat orang menunjukkan 

kekecewaannya dengan cara lain. 

2.1.2. Receiving Gifts 

Chapman menjelaskan (2010), receiving gifts adalah cara mengungkapkan kasih 

dengan memberikan suatu barang kepada seseorang. Hadiah yang diberikan adalah 

sebagai wujud ekspresi rasa sayang dan diberikan tanpa pamrih. Saat seseorang 

memberikan hadiah, penerimanya akan merasa bahwa orang tersebut memikirkan 

dirinya saat memilih dan memberikan hadiah itu kepadanya. Hadiah yang diberikan 

tidak perlu hal yang mahal harganya, tapi segala macam benda yang dibuat, dibeli, 

maupun ditemukan dan kemudian diberikan dengan hati yang tulus akan dapat 

menyampaikan maksud serta rasa kasih dari pemberinya. 

2.1.3. Acts of Service 

Acts of Service adalah perbuatan yang dilakukan untuk membantu seseorang yang 

dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan ataupun tanpa rasa takut. Chapman 

(2010) berpendapat, saat seseorang melakukan suatu perbuatan untuk membantu 

orang lain namun hal tersebut dilakukan tidak dengan kebebasan, di bawah tekanan, 

rasa takut, maupun rasa bersalah, hal tersebut bukanlah act of service, dan hal yang 

dilakukan bukanlah ekspresi rasa kasih. 
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2.1.4. Quality Time 

Berada dalam satu ruangan bersama pasangan ataupun orang terdekat belum dapat 

dikatakan sebagai quality time walaupun keduanya duduk sangat dekat. Quality 

time berbicara mengenai kualitas aktivitas yang dilakukan oleh kedua orang 

tersebut. Quality time adalah saat dua orang saling memberikan atensi dan saling 

fokus satu sama lain melakukan sesuatu tanpa terdistraksi hal-hal lain. Chapman 

(2009) menjelaskan, ada beberapa contoh dialek quality time yaitu: 

1. Quality Conversation 

Quality Conversation adalah saat dua orang yang sedang menghabiskan waktu 

bersama saling bercakap-cakap menceritakan pengalaman, pemikiran, dan 

perasaan. Dalam sebuah percakapan, kedua belah pihak akan saling 

mendengarkan dan berbicara. 

2. Quality Listening 

Saat mendengarkan lawan bicara, seseorang harus menempatkan diri mereka 

sebagai pendengar yang baik yang berusaha untuk memahami orang yang 

sedang berbicara. Sering kali, orang yang sedang berbicara tidak membutuhkan 

saran ataupun solusi tapi hanya ingin didengarkan. Di posisi inilah peran 

sebagai pendengar dibutuhkan, bukan jawaban yang dibutuhkan oleh orang 

yang berbicara tapi hanya waktu dan atensi dari pendengar tersebut.  

Ada beberapa cara yang dapat membuat seseorang menjadi pendengar yang 

simpatik: 
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a. Pertahankan kontak mata saat mendengarkan orang yang sedang berbicara. 

b. Jangan melakukan aktivitas lain saat sedang mendengarkan orang lain. 

c. Dengarkan perasaan mereka. 

d. Observasi bahasa tubuh. 

e. Jangan menginterupsi saat orang itu sedang berbicara. 

f. Ajukan pertanyaan untuk konfirmasi. 

g. Ekspresikan pemahaman. 

h. Tanyakan apakah ada yang dapat dibantu. 

3. Quality Activities 

Quality activities terjadi saat dua orang menghabiskan waktu melakukan suatu 

kegiatan bersama-sama. Yang terpenting bukanlah apa yang dilakukan namun 

alasan dibalik melakukan tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang 

akan merasa bahwa ia diperhatikan, bahwa pasangannya peduli dan rela 

menghabiskan waktu melakukan hal yang disuka bersamanya. 

2.1.5. Physical Touch 

Chapman (2010) menjelaskan, physical touch adalah cara mengungkapkan rasa 

kasih dengan sentuhan fisik. Ada begitu banyak contoh sentuhan fisik contohnya 

pelukan, ciuman di kening, di pipi, rangkulan, bergandeng tangan, dan lain 

sebagainya. Walaupun sentuhan fisik dapat mengungkapkan rasa kasih, sentuhan 
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fisik itu harus dilakukan dengan baik dan bukan dengan niat untuk melukai ataupun 

mengancam keselamatan seseorang.  

Sentuhan fisik dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit. Saat 

seseorang memeluk atau menggandeng tangan, sentuhan fisik itu dilakukan secara 

eksplisit. Namun sentuhan fisik secara implisit juga memiliki dampak yang baik, 

contohnya saat seseorang hendak berbicara dan kemudian ia menyentuh siku atau 

lengan lawan bicaranya saat berpamitan, hal tersebut juga telah menunjukkan rasa 

kasih dengan physical touch. Physcial touch juga dapat dimanfaatkan seseorang 

dalam menghadapi krisis dengan pasangan atau orang terdekat. Saat seseorang 

hendak meminta maaf atau berbaikan kepada orang yang memiliki Bahasa Kasih 

physical touch, sentuhan fisik dapat diselipkan dalam permintaan maaf tersebut 

misalnya dengan mengusap kepala atau pipi lawan bicara. 

2.2. Pasangan Menikah 

Tashiro (2014) menjelaskan, ada beberapa jenis kasih yang ada di dunia ini yaitu 

companionate, compassionate, erotic, dan passionate. Companionate love adalah 

kasih terhadap pertemanan dan kebersamaan. Compassionate love adalah kasih 

yang pengertian, peduli, dan senantiasa membantu. Erotic love bicara tentang nafsu 

dan seksualitas. Passionate love bicara tentang pikiran obsesif dan gairah fisiologis. 

Untuk menjalani hubungan romantis ataupun membina hubungan pernikahan 

dengan pasangan tidak hanya bicara mengenai salah satu jenis kasih saja namun 

merupakan gabungan dari 4 jenis kasih tersebut. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



13 
 

2.3. Teori Perancangan 

Landa (2011) menjelaskan bahwa desain grafis adalah pembentukan, penyusunan, 

dan pengorganisasian elemen visual yang bertujuan untuk menyampaikan suatu 

informasi tertentu.  

2.3.1. Elemen Desain Grafis 

Terdapat beberapa elemen visual yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun sebuah 

perancangan. Elemen visual tersebut terdiri dari garis, bentuk, dan warna. 

2.3.1.1. Garis 

Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang tidak terbatas. Rupa garis dapat 

beragam, ada yang lurus, meliuk-liuk, maupun membentuk kurva, ada yang 

tebal maupun tipis. (Landa, 2011; Lupton & Philips, 2015) 

 

Gambar 2.1. Garis 
 (https://www.sitepoint.com/elements-of-design-the-line/, 2009) 

2.3.1.2. Bentuk 

Bentuk adalah area yang terbentuk dari garis, warna ataupun tekstur. Bentuk 

memiliki sifat dua dimensi. Semua bentuk yang ada biasanya terbentuk dari 

bentuk dasar yaitu lingkaran, segiempat, dan segitiga. Ada beberapa jenis 
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bentuk yaitu bentuk geometris, bentuk organis, bentuk garis lurus, bentuk 

garis lengkung, bentuk tidak biasa, bentuk tidak disengaja, bentuk tidak 

objektif, bentuk abstrak, dan bentuk representasional (Landa, 2011).  

 

Gambar 2.2. Bentuk 
(Landa, 2011) 

2.3.1.3. Warna 

Landa (2011) menjelaskan bahwa warna adalah hasil dari spektrum cahaya 

yang memantul dari suatu barang ke mata manusia. Saat cahaya menyinari 

suatu benda, beberapa bagian dari cahaya tersebut diserap oleh benda 

sementara sebagian lainnya terpantul. Bagian cahaya yang terpantul ke mata 

manusia dipersepsikan oleh otak menjadi apa yang kita kenal dengan warna. 

Warna dapat memberikan suasana tertentu saat ditangkap oleh mata 

manusia dan dipersepsikan. Cahaya adalah gabungan dari spektrum warna 

yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Fraser dan Banks 

(seperti dikutip dalam Lupton & Phillips, 2015) menuliskan bahwa Isaac 

Newton memasukkan spektrum warna tersebut kedalam suatu lingkaran 
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yang mirip dengan apa yang dikenal saat ini dengan color wheel atau 

lingkaran warna (hlm. 82)  

 

Gambar 2.3. Lingkaran Warna 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 

Di dalam lingkaran warna, terdapat beberapa hubungan antar warna, yaitu 

(Lupton & Philips, 2015): 

1. Warna primer 

Warna utama yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. 

 

Gambar 2.4. Warna Primer 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 
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2. Warna sekunder 

Warna sekunder adalah campuran dari warna primer. 

 

Gambar 2.5. Warna Sekunder 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 

3. Warna tersier 

Warna tersier adalah campuran dari warna primer dan sekunder. 

 

Gambar 2.6. Warna Tersier 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 
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4. Warna komplementer 

Warna komplementer adalah perpaduan dua warna yang berseberangan 

dalam lingkaran warna. 

 

Gambar 2.7. Warna Komplementer 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 

5. Warna analogus 

Warna analogus adalah tiga warna yang berada berdekatan pada 

lingkaran warna. 

 

Gambar 2.8. Warna Analogus 
 (https://www.quiltinghub.com/Articles/ArticleID/277, n.d.) 
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2.3.1.4. Psikologi Warna 

Warna memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide atau emosi tertentu 

baik secara subyektif maupun universal. Warna yang hangat akan cenderung 

membangkitkan gairah, sedangkan warna dingin akan cenderung 

menenangkan. Setiap warna memiliki arti yang positif dan negatif, 

meskipun begitu kekuatan warna dalam menyampaikan emosi tetap 

memiliki peran yang penting, jika diaplikasikan dengan tepat dan benar 

akan memberikan efek yang diinginkan. Beberapa warna saat diaplikasikan 

pada lingkungan sekitar seperti pada tembok, tirai, dan kamar dapat 

memberi efek tertentu. (Arntson, 2011; Edwards, 2004) 

Berikut adalah beberapa emosi dan arti yang dihasilkan oleh warna 

warna tertentu: 

1. Merah 

Menurut Edwards (2004), warna merah dapat menyampaikan emosi 

rasa marah atau kekerasan, merah dipakai untuk melambangkan darah 

dan peperangan seperti yang dilakukan oleh prajurit Roma saat 

berperang. Namun, warna merah juga dapat menyampaikan rasa cinta, 

gairah, kebahagiaan dan juga. Menurut Malpas (2007), warna merah 

adalah warna yang paling kuat dalam memberi efek psikologis maupun 

fisik untuk manusia. Warna merah dapat mempercepat denyut jantung, 

meningkatkan tekanan darah dan bahkan nafsu makan. 
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2. Putih 

Di budaya Barat, putih melambangkan kesucian namun untuk budaya 

lainnya ada yang menganggap bahwa putih adalah warna kematian, 

(Malpas, 2007) 

3. Hitam 

Di budaya Barat, warna hitam melambangkan kematian dan sering 

diasosiasikan dengan sesuatu yang jahat seperti iblis, dan neraka. 

Namun untuk budaya Mesir, warna hitam adalah warna yang 

melambangkan kehidupan dan pertumbuhan. Namun beberapa 

penggunaan warna hitam sering dianggap stylish dan juga elegan. 

Warna hitam terkadang dapat mengalahkan warna-warna lain 

disekitarnya oleh karena itu pemanfaatan warna hitam perlu 

diperhatikan. (Ambrose & Harris, 2003; Kel, 2018; Malpas, 2007) 

4. Hijau 

Hijau identik dengan alam dan lingkungan serta sering diasosiasikan 

dengan sesuatu yang dianggap menyehatkan. Beberapa ahli 

menyatakan bahwa warna hijau menunjukkan keharmonisan, 

keseimbangan serta menyimbolkan masa muda, pengharapan dan 

kebahagiaan. Namun warna hijau juga memiliki konotasi negatif. 

Walaupun sering diasosiasikan dengan sesuatu yang dianggap 

menyehatkan, namun campuran warna hijau lainnya seperti hijau 
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kekuninggan dan hijau olive kadang diasosiasikan dengan kondisi yang 

kurang sehat, seperti kulit yang pucat karena sakit. Wara hijau dapat 

juga membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah di masa 

lalunya dan bergerak maju. (Arntson, 2011; Edwards, 2004; Fellizar, 

2019) 

5. Kuning 

Warna kuning sering diasosiasikan dengan kehangatan dan optimisme. 

Pada beberapa kebudayaan di Asia, warna kuning dianggap sebagai 

warna yang sakral. Namun, warna kuning yang lebih gelap yaitu warna 

shades nya akan membawa kesan sedih dan kecemburuan. Selain itu, 

warna kuning juga dapat menimbulkan kesan pengecut atau penakut. 

(Ambros & Harris, 2003; Arntson, 2011; Edwards, 2004) 

6. Biru 

Biru adalah warna yang dapat memberikan kesan jarak yang luas dan 

tenang. Warna biru yang lebih gelap akan memberikan kesan 

kekuasaan, otoritas, dan kesuksesan. Namun, biru juga dapat 

memberikan kesan sedih dan melankolis. Warna biru dapat menjadi 

simbol dari rasa percaya dan kesetiaan sehingga warna ini dapat 

membuka pembicaraan untuk pasangan. (Edwards, 2004; Fellizar, 

2019) 
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7. Jingga 

Warna jingga adalah pencampuran dari warna merah dan kuning 

sehingga warna ini memiliki sifat dari keduanya, yaitu energi dari 

warna merah dan kebahagiaan warna kuning. Dalam hubungan 

pasangan, warna jingga dan kuning memiliki kesan ceria sehingga 

dapat memancing pembicaraan yang menyenangkan. (Fellizar, 2019; 

Sutton & Whelan, 2004) 

8. Cokelat 

Warna cokelat identik dengan warna tanah dan pohon sehingga dapat 

mengingatkan pada rumah dan menimbulkan rasa nyaman dan 

kehangatan. Warna cokelat saat diaplikasikan pada pakaian 

menimbulkan kesan mudah didekati, dan tulus. Warna cokelat memiliki 

kesan yang menarik bagi pria. Varian warna cokelat lainnya yaitu tan 

dan cream dapat menggambarkan awal yang baru dari hubungan yang 

sempat mengalami masalah. (Fellizar, 2019; Sutton & Whelan, 2004) 

9. Merah muda 

Walaupun berasal dari warna merah yang dicampur dengan putih, 

warna merah muda memiliki kesan yang lembut. Warna merah muda 

dianggap sebagai warna yang feminine. Warna merah muda dapat 

membantu pasangan dalam merasakan afeksi, kelembutan, serta 

suasana penuh kasih. (Edwards, 2004; Fellizar, 2019) 
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2.3.2. Prinsip Desain 

2.3.2.1. Format 

Format adalah bentuk dan ukuran sebuah produk akhir. Desainer biasanya 

menggunakan kata format untuk menjelaskan tentang pengaplikasian 

desain. (Ambrose & Harris, 2003; Landa, 2011) 

2.3.2.2. Keseimbangan 

Keseimbangan biasanya dirasakan secara intuitif karena dalam setiap gerak 

sehari-hari kita telah memanfaatkan keseimbangan seperti dalam yoga, 

beladiri, tarian, dan lain sebagainya. Keseimbangan dapat dicapai dengan 

pendistribusian elemen visual yang terlihat harmonis dalam suatu 

komposisi. (Landa, 2011) 

2.3.2.3. Hierarki 

Hierarki digunakan dalam perancangan suatu desain untuk mengorganisir 

elemen desain dalam penyampaian ide dan pesan. Hierarki dilakukan 

dengan cara menyusun elemen desain dengan didasarkan pada penekanan 

atau emphasis. (Landa, 2011) 

2.3.2.4. Penekanan 

Penekanan atau emphasis dibutuhkan untuk menentukan informasi mana 

yang akan dilihat oleh audiens pertama kali, kedua kali, dan seterusnya. 

Penekanan digunakan untuk mengurutkan informasi dari yang terpenting 
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hingga yang kurang penting. Ada beberapa cara untuk mencapai emphasis, 

yaitu (Landa, 2011): 

1. Penekanan dengan isolasi 

Dengan mengisolasi suatu elemen dapat memfokuskan pandangan 

audiens pada elemen tersebut. 

2. Penekanan dengan penempatan 

Mata memiliki kebiasaan memandang pada suatu bagian. Dengan 

meletakkan suatu elemen pada bagian yang biasanya dilihat pertama 

kali oleh mata, contohnya bagian kiri atas atau tengah, elemen tersebut 

akan menarik lebih banyak perhatian. 

3. Penekanan dengan skala 

Ukuran dan skala dari suatu elemen dapat memberikan efek kedalaman. 

Biasanya, elemen dengan ukuran besar akan lebih menarik perhatian. 

Namun, elemen dengan ukuran kecil yang dikelilingi oleh banyak 

elemen dengan ukuran besar juga dapat menarik perhatian. 

4. Penekanan dengan kontras 

Elemen yang didampingi oleh elemen lain dengan sifat berlawanan 

juga dapat menimbulkan penekanan. 
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5. Penekanan dengan arah dan penunjuk 

Ada beberapa elemen yang dapat mengarahkan mata audiens seperti 

pemanfaatan bentuk panah. 

6. Penekanan dengan diagram 

a. Struktur pohon 

Dinamakan struktur pohon karena diagram ini terlihat seperti 

pohon dengan cabangnya. Elemen utama atau mendasar diletakan 

di bagian atas. Elemen lain yang berhubungan dari hal utama 

tersebut dihubungkan dengan garis dan menjadi cabang dari 

elemen utama. 

b. Struktur sangkar 

Dinamakan struktur sangkar karena satu elemen melingkupi 

elemen lain. Elemen utama diletakan pada lapisan terkecil dan 

elemen lain yang lebih umum atau luas diletakan dibelakang 

lapisan elemen utama. 

c. Struktur tangga 

Dinamakan struktur tangga karena elemen-elemen tersusun ke 

bawah seperti anak tangga. Elemen utama diletakan dibagian 

paling atas dan elemen tambahan lainnya di bagian bawah. 
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Gambar 2.9. Jenis Diagram 
 (Landa, 2011) 

2.3.2.5. Ritme 

Ritme adalah pola yang berulang. Sama halnya dalam musik dan tarian 

memiliki pola ritme yang berulang, dalam desain juga diperlukan ritme 

untuk menciptakan stabilitas dalam desain. Banyak hal yang dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan ritme seperti warna, tekstur, penekanan, 

dan keseimbangan. Salah satu cara lain untuk menciptakan ritme adalah 

dengan repetisi dan variasi. Repetisi dilakukan dengan melakukan 

pengulangan pada elemen visual. Variasi dilakukan dengan mematahkan 

atau memodifikasi suatu pola pada elemen visual. Variasi saat dilakukan 

secukupnya dapat menarik perhatian dan memberikan elemen kejutan. 

(Landa, 2011; Lupton & Philips, 2015) 
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2.3.2.6. Kesatuan 

Dalam merancang desain, diperlukan suatu kesatuan antar semua elemen 

visual sehingga dapat menjadi desain yang nyaman dilihat. Kesatuan dapat 

membuat setiap elemen grafis terlihat saling berkaitan dan membuat audiens 

lebih mudah memahami serta mengingat desain. (Landa, 2011) 

2.3.2.7. Gestalt 

Dalam membangun persepsi, manusia akan menyusun apa yang dilihatnya 

serta apa yang telah diketahui sehingga manusia dapat memahaminya. Hal 

ini meliputi berbagai macam warna, bentuk, maupun tekstur yang akan 

dipersepsikan oleh otak melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

manusia. Selain itu, manusia juga sering mengelompokan hal-hal yang 

dilihatnya berdasarkan kemiripan yang ada. Ada enam jenis pengelompokan 

yang umum dilakukan oleh manusia, yaitu (Lupton & Philips, 2015):  

1. Simplicity (kesederhanaan) 

Otak manusia terbiasa melihat bentuk paling sederhana. Pada gambar 

dibawah, manusia tidak akan melihatnya sebagai sembilan bentuk tapi 

manusia akan secara langsung melihatnya sebagai 5 lingkaran yang 

bertautan. Bagian yang tumpang tindih akan dianggap sebagai bagian 

dari lingkaran, bukan sebagai bentuk tersendiri. 
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Gambar 2.10. Simplicity 
 (https://www.toptal.com/designers/ui/gestalt-principles-of-design, n.d.) 

2. Similarity (kemiripan) 

Mata manusia terbiasa mengelompokan benda berdasarkan kemiripan 

bentuk, ukuran, maupun warna. 

 

Gambar 2.11. Similarity 
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology, 2016) 

3. Proximity (kedekatan) 

Mata manusia mengelompokkan bentuk lingkaran tersebut berdasarkan 

kedekatannya. Walaupun jumlahnya sama, pada gambar di sebelah kiri, 

mata manusia akan memepersepsikannya sebagai satu kelompok 

lingkaran kecil, sementara gambar di sebelah kiri akan dipersepsikan 

sebagai tiga kelompok lingkaran kecil. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



28 
 

 

Gambar 2.12. Proximity 
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology, 2016) 

4. Continuity (kelanjutan) 

Otak manusia akan mempersepsikan bahwa gambar di sebelah kiri 

terdiri dari dua garis diagonal yang bersimpangan. Bentuk di sebelah 

kiri tidka akan dipersepsikan oleh otak manusia sebagai gabungan dari 

empat garis pendek maupun gabungan dari 2 garis yang bersudut. Otak 

manusia terbiasa untuk melihat sesuatu sebagai aliran yang utuh tidak 

membelok.  

 

Gambar 2.13. Continuity 
 (https://www.searchenginejournal.com/8-conversion-optimization-tips-using-

gestalt-principles/137244/, n.d.) 

5. Closure (penutupan) 

Otak manusia terbiasa untuk menutup bagian yang kosong seperti pada 

gambar di bawah. Di tambah pengetahuan akan bentuk lingkaran dan 

bentuk bujur sangkar pada umumnya, otak manusia akan menutup celah 
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yang ada dan mempersepsikan gambar di bawah sebagai bentuk 

lingkaran dan bujur sangkar. 

 

Gambar 2.14. Closure 
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology, 2016) 

6. Symmetry (simetris) 

Otak manusia cenderung mempersepsikan 2 bentuk yang simetri 

sebagai satu bentuk yang utuh. 

 

Gambar 2.15. Symmetry 
 (https://www.grayboxpdx.com/blog/post/gestalt-principles-applied-to-design, 2015) 

Selain itu, ada yang dinamakan dengan figure and ground atau ruang 

positif dan negatif. Otak manusia terbiasa memisahkan suatu bentuk dari 

latarnya. Bagian yang dianggap sebagai suatu bentuk disebut figure atau 

ruang positif. Bagian lain yang terbentuk disekitar figure akan dianggap 

sebagai ground atau ruang negatif. Namun, ground perlu dianggap sebagai 

bagian terpisah yang dapat terlihat menjadi suatu bentuk. Ada yang 

dinamakan dengan figure/ground reversal yaitu pemanfaatan hubungan 

antara ruang positif dan negatif yang dapat merepresentasikan keduanya. 
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Hal ini berarti, dengan memfokuskan pandangan pada salah satu bentuk, 

ruang positif dalam suatu gambar dapat dilihat sebagai ruang negatif dan 

ruang negatif dalam gambar tersebut dapat dilihat sebagai ruang positif. 

(Landa, 2015) 

 

Gambar 2.16. Contoh Figure and Ground 
 (http://www.brandsoftheworld.com/logo/pittsburgh-zoo-ppg-aquarium, 2015) 

Pada gambar logo Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium di atas adalah 

contoh pemanfaatan figure/ground reversal. Jika audiens fokus pada bidang 

putih sebagai figure atau ruang positif, maka dapat terlihat gambar gorila 

dan singa. Sebaliknya, jika audiens fokus pada bidang hitam sebagai ruang 

positifnya, maka dapat terlihat gambar pohon dan dua ekor burung. 

2.3.2.8. Semiotika 

Semiotika adalah sebuah ilmu tentang pengaruh sesuatu terhadap persepsi 

manusia. Dalam ilmu semiotika, terdapat beberapa jenis tanda yang dapat 

dimanfaatkan dalam sebuah desain yaitu (Arntson, 2012): 
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1. Icon 

Icon adalah tanda yang terlihat seperti benda aslinya, contoh dari icon 

adalah foto, maupun gambar realistis dari suatu objek. 

2. Index 

Index adalah tanda yang mengasosiasikan persepsi dengan suatu objek 

tanpa menunjukkan bentuk asli dari objek tersebut. Contoh dari index 

adalah tapak kaki hewan yang dapat diasosiasikan dengan hewan 

tertentu. 

3. Symbol 

Simbol adalah tanda yang memiliki relasi konvensional dengan 

penanda nya. Arti dari simbol dapat berbeda-beda tergantung dengan 

kebiasaan, budaya dari orang yang mempersepsikan symbol tersebut. 

Contoh dari simbol adalah burung merpati sebagai symbol perdamaian. 

2.4. Buku 

2.4.1. Anatomi Buku 

Buku adalah sebuah kumpulan kertas yang berisi dan digunakan untuk 

menyalurkan pengetahuan kepada para pembaca. Buku merupakan salah satu media 

dokumentasi yang paling tua dan juga paling kuat dalam menyalurkan ide, 

informasi, serta ilmu pengetahuan. (Haslam, 2006) 
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Gambar 2.17. Anatomi Buku 
(Lupton, 2011) 

Hampir semua jenis buku memiliki bagian awal, tengah, dan akhir. Spine 

adalah bagian dari buku yang melindungi bagian buku yang dijilid dan biasanya 

mengandung informasi seperti nama penulis, judul buku, subjudul, dan logo 

penerbit. Bagian awal buku terdiri dari cover depan, setengah halaman judul, 

halaman judul, halaman hak cipta, dan daftar isi. Cover adalah bagian yang akan 

melindungi buku itu sendiri, dan cover depan berfungsi sebagai gambaran isi dari 

buku tersebut. Setengah halaman judul adalah halaman yang hanya mengandung 

judul utama buku tersebut, sedangkan halaman judul mengandung judul lengkap 

buku tersebut, penulis, penerbit, dan kota di mana buku itu diterbitkan. Halaman 

hak cipta mengandung info mengenai buku tersebut seperti penulis, penerbit, tahun 

diterbitkan, nomor ISBN, edisi cetakan, dan lain sebagainya. Halaman daftar isi 

merupakan halaman yang memberi tahu bagian-bagian yang terdapat dalam buku 

tersebut kepada pembaca. (Haslam, 2006; Lupton, 2011) 
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Bagian tengah buku merupakan konten buku itu sendiri. Bagian akhir buku 

terdiri dari lampiran, tanda penerbit, dan cover belakang. Halaman lampiran 

merupakan halaman yang berisi glosarium, indeks, biografi, dan lain sebagainya, 

sedangkan halaman tanda penerbit mengandung info mengenai typeface yang 

digunakan, desain buku, dan teknik cetak ataupun jilid. (Lupton, 2011) 

2.4.2. Jenis Buku 

Jenis buku dikategorikan oleh penerbit menjadi beberapa jenis yaitu trade books, 

buku profesional, buku cetak pelajaran, mass market paperbacks, buku religiusitas, 

buku referensi, dan university press books. Trade books adalah buku yang dipejrual 

belikan secara umum di toko, meliputi buku dewasa, buku remaja, komik dan novel 

grafis. Buku professional adalah buku buku yang ditargetkan oleh pembaca khusus 

dan biasanya bukan untuk khalayak umum. Buku cetak pelajaran adalah buku yang 

paling sering dipakai sebagai bahan ajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Mass 

market paperbacks adalah buku bersampul tipis yang lebih umum di jual di 

supermarket dan dengan harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan 

trade books. Buku religiusitas adalah buku yang berhubungan dengan agama 

maupun kepercayaan. Buku referensi adalah buku fakta yang dipakai sebagai 

sumber referensi contohnya kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain sebagainya. 

University press books adalah buku-buku yang diproduksi dalam lingkup 

universitas tertentu dan merupakan industri pembuatan buku terkecil yang bersifat 

nonprofit. (Campbell et al., 2016) 
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2.4.3. Cover 

Cover adalah hal pertama yang dilihat oleh audiens dan sarana pengiklanan yang 

penting layaknya logo pada brand. Cover harus dapat menyampaikan ide kepada 

audiens dengan tepat dan kuat. Cover sebuah buku membutuhkan teks serta gambar 

yang saling mendukung dan sesuai dengan tema apa yang diceritakan oleh buku 

tersebut. Ada 4 rute utama untuk mengatur pengaplikasian teks dan gambar pada 

suatu cover (Landa, 2011; Lupton, 2008): 

1. All-type 

All-type adalah cover yang seluruhnya hanya mengandung elemen teks saja. 

Cover ini biasanya diaplikasikan saat penulis tidak memiliki budget yang 

cukup untuk menggunakan jasa fotografer maupun illustrator, atau saat 

desainer merasa bahwa pendekatan all-type ini adalah pendekatan paling 

efektif dalam mengomunikasikan ide yang ingin disampaikan buku tersebut. 

 

Gambar 2.18. Contoh All-Type Cover 
(https://www.amazon.in/Kidney-Sale-Owner-Organs-Transplantation/dp/158901040X, 2005) 
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2. Type-Driven 

Type-Driven adalah cover yang mengutamakan tulisan sebagai elemen 

grafisnya. Type-driven cover biasanya diaplikasikan saat pembaca akan 

diekspektasikan akan langsung tertarik saat membaca judul maupun pengarang 

dari buku berkaitan. Cover ini akan efektif jika diaplikasikan pada buku milik 

penulis terkenal, di mana pembaca akan mencari nama pengarangnya terlebih 

dahulu baru mencari judul buku yang hendak dibeli atau buku dengan judul 

yang sangat menarik perhatian. 

 

Gambar 2.19. Contoh Type-Driven Cover 
(https://www.overdrive.com/media/2285501/little-big-man, n.d.) 

3. Image-Driven 

Image-Driven cover adalah cover buku dengan pengaplikasian gambar yang 

lebih dominan secara keseluruhan menjadi elemen utama yang menarik 

perhatian pembaca. 
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Gambar 2.20. Contoh Image-Driven Cover 
(http://charlesbroskoski.com/_/view.php?id=cover-art-books, n.d.) 

 
4. Visual-Verbal Synergy 

Cover dengan rute visual-verbal synergy akan memanfaatkan teks serta gambar 

untuk saling menjadi bagian satu sama lain dan secara bersamaan membangun 

daya tarik kepada pembaca. 

 

Gambar 2.21. Contoh Visual-Verbal Synergy Cover 
(http://cristinachiappini.com/2011/11/the-anatomy-of-design/, 2011) 
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 Menurut Haslam (2006), ada beberapa jenis cover sesuai dengan pembaca 

yang dituju oleh buku tersebut. Beberapa jenis cover tersebut adalah: 

1. Documentation 

Cover dengan jenis documentation akan menampilkan apa yang dibahas dalam 

buku tersebut, baik diwujudkan dengan teks maupun dengan gambar. 

2. Conceptual 

Cover dengan jenis conceptual akan menampilkan kiasan atau majas dalam 

desain cover tersebut. Buku dengan cover yang konseptual akan mengundang 

pemikiran pembaca untuk merasa cerdas karena dapat memahami arti dari cover 

buku tersebut. 

3. Expression 

Cover yang ekspresif biasanya diaplikasikan untuk buku novel dan buku cerita. 

Cover ini digunakan sebagai petunjuk mengenai apa isi dari buku tersebut 

secara emosional. 

2.4.4. Layout 

Menurut Ambrose dan Harris (2007), layout adalah pengaturan elemen visual yang 

terdapat pada satu halaman. Layout juga memiliki fungsi estetis bagaimana sebuah 

dapat terlihat indah. Dalam perancangan buku, dibutuhkan sebuah gambaran umum 

tentang layout dan pembagian halaman pada buku tersebut, ini disebut dengan 

flatplan. Flatplan berguna untuk membantu editor dan desainer untuk menentukan 

bagaimana pembagian spread dan bab dalam sebuah buku. (Haslam, 2006) 
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Gambar 2.22. Contoh Flatplan 
(https://www.winwickmum.co.uk/2016/07/knit-now-awards-part-two-sirdar.html, 2016) 

2.4.5. Grid  

Grid adalah alat yang dipakai untuk menentukan bagaimana isi di dalam sebuah 

buku dibagi. Grid membuat konsistensi dan mekanisme dalam sebuah buku yang 

dapat membantu pembaca untuk fokus pada isi dari buku tersebut, baik berupa teks 

maupun gambar yang saling berkaitan. (Haslam, 2006) 

Grid terdiri dari dua macam yaitu grid simetris dan grid asimetris. Grid 

simetris adalah halaman dalam satu spread yang memiliki grid yang merupakan 

pencerminan dari halaman di sebelahnya, sementara grid asimetris adalah halaman 

yang memiliki grid sama dengan grid pada halaman di sebelahnya. (Ambrose & 

Harris, 2007) 
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Gambar 2.23. Symmetric Grid 
(Ambrose & Harris, 2007) 

 

Gambar 2.24. Asymmetric Grid 
(Ambrose & Harris, 2007) 

Menurut Landa (2011), Grid membantu desainer untuk dapat mengatur 

bagaimana peletakan elemen desain agar terlihat terstruktur sehingga pembaca 

dapat mencerna informasi dengan baik. Grid dalam satu halaman memiliki 

beberapa bagian yaitu: 

1. Margins 

Margin adalah ruang kosong yang terletak di bagian sisi halaman. Margin 

berfungsi sebagai bingkai disekitar elemen desain dalam sebuah halaman yang 

menunjukkan area aktif yang dapat dimanfaatkan desainer untuk menaruh 

elemen lain. 
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Gambar 2.25. Margin 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

2. Kolom 

Menurut KBBI, kolom adalah bagian vertikal tempat menaruh gambar atau 

teks yang dipisahkan dengan ruang kosong maupun garis. 

 

Gambar 2.26. Kolom 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

3. Flowlines 

Flowlines adalah garis horizontal yang terbentuk dalam grid yang dapat 

membantu mata melihat aliran visual. 
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Gambar 2.27. Flowlines 
(https://www.slideshare.net/DiTommaso/grid-systems-kleinditommaso, 2011) 

4. Grid Modules 

Grid modules adalah area yang terbentuk dari hasil persimpangan kolom 

dengan flowlines. 

 

Gambar 2.28. Modul 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

5. Spatial Zones 

Spatial zones adalah are yang terbentuk dari pengelompokan beberapa grid 

modules yang digunakan untuk penempatan aset visual. 
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Gambar 2.29. Spatial Zones 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

Terdapat beberapa struktur grid dasar yang dapat dimanfaatkan dalam suatu 

desain, yaitu (Graver & Jura, 2012): 

1. Single Column/Manuscript Grids 

Grid manuskrip adalah struktur grid yang paling sederhana. Grid ini cocok 

diaplikasikan pada media yang mengandung banyak tulisan yang berlanjut 

seperti buku atau esai karena mata akan lebih nyaman membacanya. Dengan 

menggunakan grid ini, teks dapat menjadi fitur utama dalam halaman. Dalam 

grid manuskrip, margin yang besar akan membantu halaman mencapai 

keseimbangann Margin juga dapat dipengaruhi oleh indent, outdent, dan area 

putih di antara bagian maupun baris tulisan. 
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Gambar 2.30. Manuscript Grid 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

2. Multicolumn Grids 

Multicolumn grids adalah grid yang cocok untuk mengatur teks dari material 

yang memiliki jenis yang banyak. Kolom dalam satu halaman dapat diatur 

memiliki lebar yang berbeda-beda. 

 

Gambar 2.31. Multicolumn Grid 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 
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3. Modular Grids 

Modular grids adalah struktur grid yang mengandung baris dan juga kolom. 

Penggabungan baris dan kolom ini menciptakan area kecil yang 

dikombinasikan secara vertical maupun horizontal. Modular grid cocok 

diaplikasikan untuk halaman yang memiliki banyak aset dengan berbagai jenis 

dan ukuran yang harus diatur dalam satu halaman. 

 

Gambar 2.32. Modular Grids 
(https://visme.co/blog/layout-design/, n.d.) 

4. Hierarchical Grids 

Hierarchical grids cocok dimanfaatkan saat aset dalam suatu halaman sulit 

disusun dengan struktur yang biasa maupun area yang berulang. Grid ini 

membagi material yang ada dalam satu halaman dengan area yang spesifik 

untuk menciptakan hirarki informasi. Elemen sejenis disusun dalam satu area. 
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Gambar 2.33. Hierarchical Grids 
(https://vanseodesign.com/web-design/grid-types/, 2011) 

5. Baseline Grids 

Baseline grids adalah salah satu tipe substruktur pada grid. Baseline grids 

dapat membantu penyusunan teks secara konsisten berdasarkan ukuran teks 

yang dipakai.  

 

Gambar 2.34. Baseline Grids 
(https://dribbble.com/shots/3398609-24px-Baseline-Grid-System, 2017) 

6. Compound Grids 

Compound grids adalah struktur yang dicapai dari penggabungan beberapa 

jenis grid. 
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2.4.6. Type 

Tulisan adalah satuan terkecil dari huruf dan tanda baca yang menjadi bagian dalam 

halaman buku. Terdapat beberapa istilah mengenai type yaitu font dan typeface. 

Font adalah alat yang digunakan untuk membuat sebuah typeface, dapat berupa alat 

digital maupun non digital. Typeface adalah kumpulan huruf dan tanda baca yang 

memiliki desain yang sama. Serif adalah elemen kecil berbentuk kait yang terletak 

pada bagian atas maupun bawah dari huruf. Saat dicetak, huruf serif lebih mudah 

dibaca karena dapat mengarahkan mata pembaca sesuai dengan garis horizontal.  

Sementara itu, pada saat ditempatkan pada layar digital, seseorang akan lebih 

mudah membaca huruf sans serif. (Ambrose & Harris, 2011; De Lange, 

Esterhuizen, & Beatty, 1993; Haslam, 2006; Kolenda, n.d.; Landa, 2011) 

Landa (2011) membagi typeface menjadi beberapa jenis: 

1. Old Style 

Karakter pada jenis old style biasanya diidentikkan dengan kait serif yang 

bersudut dan garis tebal tipis yang terlihat menyatu (bracketed). Salah satu 

contoh typeface jenis ini adalah Garamond. 

 

Gambar 2.35. Typeface Garamond 
(https://www.prepressure.com/fonts/interesting/garamond, n.d.) 
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2. Transitional 

Transitional adalah typeface yang memiliki kait dan menggabungkan 

karakteristik dari typeface Old Style dan Modern. Contoh typeface jenis ini 

adalah Baskerville. 

 

Gambar 2.36. Typeface Baskerville 
(https://cooltext.com/Download-Font-Baskerville, n.d.) 

3. Modern 

Modern adalah typeface yang juga menekankan pada sudut yang kaku, kontras 

yang tinggi pada garis tebal tipisnya, tegak dan simetris. Salah satu contoh 

typeface jenis ini adalah Bodoni. 

 

Gambar 2.37. Typeface Bodoni 
(https://ilovetypography.com/2012/09/25/beauty-and-ugliness-in-type-font-design/, 2012) 
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4. Slab Serif 

Slab Serif adalh typeface yang identik dengan bentuk seperti lempengan dan 

memiliki kait. Contoh typeface jenis ini adalah American Typewriter. 

 

Gambar 2.38. Typeface American Typewriter 
(https://www.cufonfonts.com/font/american-typewriter, n.d.) 

5. Sans Serif 

San Serif adalah typeface yang tidak memiliki kait. Contoh typeface jenis ini 

adalah Futura. 

 

Gambar 2.39. Typeface Futura 
(http://nfgraphics.com/futura-typeface/, n.d.) 
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6. Gothic 

Typeface ini juga sering disebut dengan nama blackletter. Karakteristik 

typeface ini adalah garis yang tebal dan memiliki beberapa garis lengkung. 

Contoh typeface jenis ini adalah Schwabacher. 

 

Gambar 2.40. Typeface Schwabacher 
(https://www.fontspace.com/dieter-steffmann/alte-schwabacher, n.d.) 

7. Script 

Script adalah typeface yang dibuat terlihat menyerupai tulisan tangan. Contoh 

typeface jenis ini adalah Snell Roundhand Script. 

 

Gambar 2.41. Typeface Snell Roundhand Script 
(https://thebestgra217blog.wordpress.com/2012/09/14/, n.d.) 
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8. Display 

Display adalah typeface yang sering digunakan sebagai headline atau judul, 

cenderung dekoratif dan sulit dibaca jika digunakan sebagai body text. 

 

Gambar 2.42. Typeface Rosewood 
(https://id.pinterest.com/pin/298011700337931680/?lp=true, n.d.) 

2.4.6.1. Alignment 

Alignment adalah posisi teks dalam area teks secara vertical atau horizontal. 

Alignment terbagi dalam beberapa jenis. Horizontal alignment terbagi 

menjadi (Ambrose & Harris, 2011): 

1. Rata kiri 

Teks dengan rata kiri mengikuti prinsip cara menulis orang-orang, yaitu 

dimulai dari sisi kiri ke arah kanan. Antar kata berdekatan, dan akhir 

baris di sebelah kanan memiliki panjang baris yang berbeda-beda. 

  

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



51 
 

2. Rata tengah 

Teks dengan rata tengah memiliki titik tengah yang sama pada tiap 

barisnya. Di akhir baris, baik sisi kiri maupun kanan memiliki panjang 

yang berbeda-beda pada tiap baris.  

3. Rata kanan 

Teks dengan rata kanan dimulai dari sisi kanan ke arah kiri. Antar kata 

berdekatan, dan akhir baris di sebelah kiri memiliki panjang baris yang 

berbeda-beda. 

4. Justified 

Justified adalah perataan teks pada bagian kanan maupun kiri. Jarak 

antar kata akan disesuaikan menjadi lebih besar atau kecil agar 

menimbulkan baris yang sama panjang. Jarak antar kata dapat 

menimbulkan efek rivers of white space. 

 

Gambar 2.43. Horizontal Alignment 
(https://www.bullpenmarketing.com/wp-content/uploads/2016/05/ 

text-alignment.png, 2016) 
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Secara vertical, alignment terbagi menjadi: 

1. Top aligned 

Top aligned adalah penempatan teks pada bagian atas text box. 

2. Vertically centred 

Vertically centred adalah penempatan teks pada bagian tengah text 

box. 

3. Bottom aligned 

Bottom aligned adalah penempatan teks pada bagian bawah text box. 

4. Justified vertically 

Justified vertically adalah penempatan teks yang dibagi dengan 

sama rata secara vertical sehingga memenuhi bagian atas hingga 

bawah text box. 

 

Gambar 2.44. Vertical Alignment 
(https://graphicdesign.stackexchange.com/questions/42030/how-can-i-align-text-

in-a-text-area-vertically-in-illustrator, n.d.) 
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2.5. Ilustrasi  

2.5.1. Definisi 

Ilustrasi adalah bidang seni yang menggunakan gambar sebagai pernyataan visual. 

Ilustrasi ada di antara seni dan desain grafis dan sering disebut juga seni grafis. 

Ilustrasi dapat mengomunikasikan pesan serta membuat sebuah “dunia yang baru” 

dengan menggabungkan kreativitas, imajinasi, dan skill. Ilustrasi dapat menjadi 

sangat kuat, satirikal, dekoratif, humoris, pintar, dan indah pada waktu yang 

bersamaan. Ilustrasi dapat diaplikasikan pada berbagai macam media dan 

kemungkinan serta dapat mengejutkan audiens. (Arntson, 2012; Wigan, 2017; 

Zeegen, 2009) 

2.5.2. Fungsi 

Terdapat beberapa alasan mengapa ilustrasi terkadang lebih dipilih daripada 

fotografi. Ilustrasi dipilih karena dapat menunjukkan hal detail yang tidak dapat 

ditunjukkan melalui fotografi, selain itu ilustrasi juga dapat membuat audiens lebih 

fokus pada bagian tertentu dengan mengeliminasi bagian lainnya. Ilustrasi dapat 

menjamah ke seluruh lini masyarakat serta dapat membentuk sebuah ikatan 

emosional kepada audiensnya. (Arntson, 2012; Zeegen, 2009) 

Ilustrasi dipakai untuk menarik perhatian, memperjelas teks, meyakinkan 

pembaca, serta menampilkan keunikan. Iustrasi dapat mendokumentasi, 

menyediakan referensi, edukasi serta penjelasan secara luas dan mencakup berbagai 

tema dan subyek dan mengkomunikasikannya secara cepat kepada audiens. Di 

tangan seorang ilustrator, ilustrasi memiliki kemungkinan yang tak terbatas sebagai 
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media yang dapat merekam pesan, maupun merepresentasikan, serta bersifat 

observasional maupun interpretatif. (Male, 2017; Supriyono, 2010; Zeegen, 2005) 

Menurut Witabora (2012), ilustrasi memiliki beberapa peran yaitu: 

1. Ilustrasi sebagai Alat Informasi 

Beberapa penerapan ilustrasi sebagai alat informasi adalah ilustrasi pada buku-

buku pendidikan seperti ensiklopedia, ilustrasi tentang cara membuat sesuatu, 

cara menggunakan suatu alat dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.45. Contoh Ilustrasi sebagai Informasi 
(https://www.behance.net/gallery/5316739/Illustration-Universal-Motor-Anatomy-Cutaway, 

2012) 

2. Ilustrasi sebagai Opini 

Penerapan ilustrasi sebagai bentuk opini contohnya adalah penerapan ilustrasi 

pada koran yang berfungsi untuk meresponi sebuah editorial dengan 

pertanyaan maupun pendapat. 
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Gambar 2.46. Contoh Ilustrasi sebagai Opini 
(https://sp.beritasatu.com/home/kartunis-suara-pembaruan-raih-adinegoro/48174, 2013) 

3. Ilustrasi sebagai Alat Bantu Bercerita 

Ilustrasi dipakai untuk membantu pembaca memvisualisasikan suasana, 

ekspresi karakter, gestur tubuh dalam sebuah cerita. Beberapa penerapan 

ilustrasi sebagai alat bantu bercerita dapat dilihat pada buku anak, novel grafis, 

komik, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.47. Contoh Ilustrasi sebagai Alat Bantu Cerita 
(http://raytonga.tumblr.com/image/151945050901, 2016) 
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4. Ilustrasi sebagai Alat Persuasi 

Ilustrasi sebagai alat persuasi biasanya dimanfaatkan dalam bidang periklanan 

di mana ilustrasi dipakai untuk menarik minat audiens untuk mengetahui lebih 

lanjut dan bahkan melakukan sebuah aksi yang diinginkan oleh pembuat iklan. 

 

Gambar 2.48. Contoh Ilustrasi sebagai Alat Persuasi 
(http://konstriktor.net/blog/2012/absolut/, n.d.) 

5. Ilustrasi sebagai Identitas 

Penerapan ilustrasi sebagai identitas dapat dilihat pada brand-brand ataupun 

toko-toko selain itu ilustrasi pada sampul buku juga menjadi identitas 

mengenai apa isi buku tersebut. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



57 
 

 

Gambar 2.49. Contoh Ilustrasi sebagai Identitas 
(http://www.sosfactory.com/cartoon-logo-design/, n.d.) 

6. Ilustrasi sebagai Desain 

Ilustrasi sebagai desain adalah penerapan di mana ilustrasi 

mengkomunikasikan ide secara visual seperti desain pada sebuah produk 

maupun media lainnya. 

 

Gambar 2.50. Contoh Ilustrasi sebagai Desain 
(https://www.femalemag.com.sg/lifestyle/it-list-tokidokis-simone-legno-shares-his-travel-

and-design-picks/, 2014) 
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2.5.3. Jenis Ilustrasi 

Menurut Wigan (2008) terdapat beberapa jenis pengaplikasian ilustrasi yaitu: 

1.  Editorial illustration 

Editorial illustration adalah jenis ilustrasi yang berfungsi untuk 

menyampaikan, menjelaskan, menerangkan, dan menjadi perpanjangan dari 

teks dengan memanfaatkan elemen visual. Contoh aplikasi editorial 

illustration dapat dilihat pada bidang penerbitan buku, brosur, signage, 

website, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.51. Contoh Editorial Illustration 
(http://www.daleedwinmurray.com/cycling-plus-magazine, 2016) 

2. Conceptual image-making 

Conceptual image-making adalah jenis ilustrasi di mana ilustrasi 

menggabungkan teknik ilustrasi dengan ide, teori, dan filosofi. Banyak aliran 

seni seperti surealisme, dadaisme, ekspresionis dan lain sebagainya yang 

menjadi sumber inspirasi untuk ilustrasi conceptual image-making. 

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



59 
 

 

Gambar 2.52. Contoh Conceptual Image-making 
(http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2014/12/Magazine-Conceptual-Illustrations-by-

Adam-Quest_0.jpg, n.d.) 

3. Persuasive image-making 

Persuasive image-making adalah jenis ilustrasi yang digunakan untuk 

mendorong audiens ataupun pembaca untuk melakukan sesuatu atau mengubah 

tingkah lakunya sesuai dengan cara tertentu. 

 

Gambar 2.53. Contoh Persuasive Image-Making 
(https://www.instagram.com/p/BU_V1Ulg9nm/, 2017) 

  

Perancangan buku teks..., Sandy Octavia, FSD UMN, 2019



60 
 

4. To instruct and inform 

Ilustrasi to instruct and inform adalah ilustrasi yang digunakan untuk 

mengejutkan, menginstruksi, memengaruhi, menginformasikan dan 

mengedukasi audiensnya. Beberapa contoh aplikasinya adalah ensiklopedia, 

diagram, piktogram, dan panduan instruksional. 

 

Gambar 2.54. Contoh Ilustrasi To Instruct and to Inform 
(https://technicalillustrators.org/2010/07/featured-illustrator-jameson-simpson/, 2010) 

5. Text as image and image as text 

Text as image and image as text adalah ilustrasi dengan memanipulasi bentuk 

dari huruf dan mempertimbangkan suasana yang hendak disampaikan. 

 

Gambar 2.55. Contoh Ilustrasi Text as Image and Image as Text 
(https://theinspirationgrid.com/typography-illustrations-by-jose-miguel-mendez/, 2012) 
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2.5.4. Gaya 

Terdapat dua gaya visual ilustrasi utama yaitu literal dan conceptual. Gaya visual 

literal akan merepresentasikan sesuatu secara nyata atau realis, walaupun hal yang 

ingin disampaikan berupa hal fantasi, namun penggambarannya dibuat senyata 

mungkin. Gaya visual konseptual akan memberikan penggambaran metafora 

kepada obyek yang hendak digambarkan, walaupun obyek yang digambarkan 

memiliki elemen-elemen yang nyata, namun tetap dipresentasikan dengan bentuk 

yang berbeda. Terdapat sebuah diagram yang menunjukkan bagaimana ilustrasi 

akan dipresentasikan (Male, 2017; McCloud, 1994) 

 

Gambar 2.56. Piramida McCloud 
(https://www.researchgate.net/publication/324597044_Embodied_Pedagogical_Agents_From_Vis

ual_Impact_to_Pedagogical_Implications/figures?lo=1, 1994) 

Bagian kiri menunjukkan bagian di mana ilustrasi dipresentasikan secara 

realis, bagian kanan menunjukkan ilustrasi dipresentasikan dengan ikonis. Bagian 

segitiga yang lebih tipis di bagian kanan adalah bagaimana bahasa dipakai untuk 

menjelaskan gambar, semakin ke kiri maka bahasa yang digunakan semakin 
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sederhana dan semakin ke kanan bahasa yang digunakan semakin rumit. Seiring 

dengan pergerakan ke bagian atas piramida, ilustrasi maupun bahasa akan semakin 

abstrak. McCloud (1994) menjelaskan bahwa ilustrasi karakter yang realis akan 

membuat pembaca melihat karakter tersebut secara objektif, seseorang yang bukan 

dirinya. Sebaliknya, saat ilustrasi karakter dibuat sederhana dan lebih ikonis, 

pembaca akan lebih mudah menempatkan dirinya menjadi bagian dari karakter 

tersebut. Karakter yang diilustrasikan dengan lebih realis akan membuat seseorang 

fokus pada sifat, latar belakang tokoh, dan menganggap karakter tersebut adalah 

entitas yang lain. Saat karakter diilustrasikan secara sederhana, pembaca tidak akan 

fokus pada sifat, maupun latar belakang karakter, sehingga pembaca menangkap 

ide maupun cerita yang hendak disampaikan. Siapa karakter pada ilustrasi tersebut 

menjadi tidak penting dan relevan namun apa yang disampaikan karakter tersebut 

menjadi lebih penting dan relevan. 
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