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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perancangan (Desain) 

Menurut Landa, dkk (2011) desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang 

memiliki fungsi menyampaikan pesan atau informasi kepada para audiens. Desain 

grafis direpresentasikan dari ide yang bergantung dari pembuatan, penciptaan, 

pemilihan, serta pengaturan dalam elemen-elemen visual (hlm. 2). Menurut 

Ambrose, G. (2009), desain grafis adalah ilmu seni visual kreatif yang melibatkan 

banyak bidang, seperti art direction, tipografi, tata letak (layout), teknologi 

informasi. Menurut Lauer, D. A. & Pentak, S. (2012) Desain adalah penyusunan 

elemen-elemen visual menjadi suatu hasil akhir baru yang merupakan solusi 

terhadap suatu permasalahan. Proses pencarian solusi inilah yang disebut proses 

mendesain atau design process. 

2.1.1. Proses Perancangan 

Proses perancangan (design process) menurut Lauer, D. A. & Pentak, S. (2012, 

hlm. 8-25) adalah: 

1. Thinking 

Memikirkan tentang permasalahan dan solusi menggunakan logika. 

Tentukan dan pahami permasalahan dari awal melalui pembuatan 

pertanyaan-pertanyaan. Terutama solusi visual yang mengandung persepsi, 

apakah dapat diterima dengan baik pesan yang disampaikan dengan media 

tertentu atau tidak. Memikirkan tentang target desain yang akan menjadi 
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dampak dari ide desain, dapat berupa pemikiran mengenai cara 

penyampaian, media, dan lainnya. Dalam tahap ini, desainer harus 

memiliki pengetahuan yang luas agar dapat menciptakan konten ide, cara 

penyampaian, dan pemecahan masalah yang baik. Tahap thinking dapat 

lebih spesifik dijelaskan dalam 3 bagian yaitu thinking about the problem, 

thinking about the solution dan thinking about the audience. Thinking 

about problem adalah memahami tentang permasalahan dan 

menganalisanya, thinking about the solution adalah memikirkan tentang 

kemungkinan-kemungkinan solusi visual yang dapat diberikan, dan 

thinking about the audience sebagai batasan pembahasan masalah dan 

solusi visual. 

2. Looking 

Setelah mempelajari masalah maka dibutuhkan referensi untuk 

menciptakan pemecahan masalah dari sumber-sumber yang telah ada, 

dapat berupa referensi dari artefak, perjalanan sejarah, budaya, alam, 

maupun buatan manusia. Dalam tahap ini seorang desainer mendapatkan 

insight yang beragam. Looking dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu 

melihat kepada referensi alam dan melihat kepada referensi historis 

budaya. 

3. Doing 

Yang terakhir merupakan tahap eksekusi dimana seorang desainer perlu 

memikirkan bahan terutama sifatnya agar dapat mencapai hasil eksekusi 

yang diharapkan. Kemudian banyaknya proses desain tidaklah menentu, 
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maka itu desainer perlu melakukan berulang-ulang kali sebuah desain 

hingga mencapai hasil yang maksimal. Dalam tahapannya dapat terbagi 

menjadi 3 bagian, thinking with materials, doing and redoing, dan 

constructive criticism.Thinking with materials adalah tahap 

mengeksplorasi dan menganalisa material yang akan digunakan, doing and 

redoing adalah tahapan trial-error dan proses perancangan yang 

merupakan tahapan penting, sedangkan terakhir adalah constructive 

criticism yaitu tahapan asistensi dan meminta saran dari orang untuk 

mendapatkan masukan dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat 

memperkaya hasil karya. 

 

2.1.2. Prinsip Desain 

Menurut Lauer, D. A. & Pentak, S. (2012), prinsip desain terbagi atas 5 poin yaitu 

sebagai berikut. 

1. Kesatuan 

Kesatuan menunjukkan adanya suatu persetujuan antar elemen visual yang 

terlibat bahwa mereka disatukan karena sesuatu yang lebih dari sekedar 

ketidaksengajaan hingga akhirnya  mereka terlihat seperti memiliki satu sama 

lain. Kesatuan berhubungan erat dengan harmoni. Harmoni dapat diwujudkan 

antara lain dengan pengulangan suatu unsur desain tertentu (bentuk, garis, 

dsb), komposisi warna objek, komposisi bentuk objek (biasanya objek 

tersusun saling melengkapi bidang seperti puzzle), dan lainnya. 
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Kesatuan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesatuan visual dan 

kesatuan intelektual. Kesatuan visual merupakan kesatuan yang dapat dilihat 

berdasarkan kesamaan bentuk, warna, komposisi keduanya, dsb. Komposisi 

intelektual dinilai berdasarkan ide. Walaupun secara visual mungkin tidak 

bersatu namun apabila mereka ada dalam satu ide, maka elemen-elemen 

tersebut tetap memiliki kesatuan walaupun kesatuannya bukan secara visual 

(hlm. 28-30). 

Untuk mencapai kesatuan terdapat 5 cara (hlm. 34-40), yaitu: 

a. Proximity (Kedekatan) 

Untuk memperoleh kesatuan dari elemen-elemen yang terpisah 

agar terlihat menyatu adalah dengan meletakkan setiap elemen 

secara berdekatan. 

 

Gambar 2.1. Contoh Proximity  
 (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 
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b. Repetition (Pengulangan) 

Sesuatu yang diulang-ulang di berbagai bagian pada karya desain 

tersebut. Elemen yang diulang dapat berupa warna, bentuk, tekstur, 

arah atau sudut. Repetisi pada elemen kesatuan tidak terbatas 

hanya pada bentuk-bentuk geometris tapi juga tanda dan goresan.  

 

Gambar 2.2. Contoh Repetition  
 (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

c. Continuation (Kelanjutan) 

Suatu susunan dari berbagai elemen desain dalam satu karya yang 

dibuat berbaris sehingga seakan-akan tercipta sebuah kronologi. 

Continuation atau kelanjutan dinggambarkan dengan pengarah 

(biasanya berupa garis) yang halus, bisa berupa perpanjangan 

objek atau penambahan objek yang menjembatani dari satu elemen 

ke elemen berikutnya yang ingin diarahkan oleh penciptanya untuk 

mata audien. Continuation atau kelanjutan tidak hanya terbatas 

pada aspek 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. 
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Gambar 2.3. Contoh Continuation  
 (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

d. Continuity and The Grid (Kontinuitas dengan Gridnya) 

Terkadang hal yang perlu dirancang oleh seorang desainer sudah 

mencakup sesuatu yang bertahap, berulang, atau bisa dikatakan 

kompleks. Cara ini diterapkan pada karya-karya desain pada buku, 

majalah, pamflet, katalog, dsb. Continuity digunakan dalam hal 

seperti ini supaya antara karya di bidang satu dan yang lainnya 

terlihat memiliki hubungan ikatan yang jelas. Di saat seperti ini hal 

yang digunakan adalah grid yaitu deretan garis horizontal dan 

vertical yang berpotongan dengan satu sama lain. Grid berguna 

untuk membagi seluruh bidang menjadi area-area yang lebih kecil 

dengan berbagai kemungkinan sehingga tidak ada pola atau solusi 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode grid yang baik tapi 

tidak dilengkapi dengan elemen visual lain yang mendukung juga 

dapat membuat suatu karya jadi terlalu repetitif dan membosankan. 
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Gambar 2.4. Contoh Continuity and The Grid 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

2. Penekanan dan Titik Fokus (Emphasis and Focal Point) 

Penekanan dan titik fokus berguna untuk menarik perhatian audien dan 

memberikan kesan yang membekas pada audien. Dalam satu karya boleh 

terdapat dua titik fokus tetapi tidak dapat lebih dari itu (hlm. 56) 

Cara mencapai penekanan dan titik fokus (hlm. 58-62): 

a. Penekanan Dengan Kontras 

Perbedaan suatu elemen secara kontras dari suatu bentuk pola, 

elemen tersebut akan menjadi titik fokusnya. 

 

Gambar 2.5. Contoh Penekanan Dengan Kontras  
 (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 
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b. Penekanan Dengan Pengisolasian 

Penekanan dengan cara memisahkan letak suatu elemen dari yang 

lain. 

 

Gambar 2.6. Contoh Penekanan Dengan Pengisolasian  
  (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

c. Penekanan Dengan Penempatan 

Meletakkan sebuah objek ditengah sehingga objek tersebut 

menjadi titik fokus utamanya didukung dengan elemen-elemen lain 

yang merujuk kepada objek tersebut. 

 

Gambar 2.7. Contoh Penekanan Dengan Penempatan  
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 
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3. Skala dan Proporsi 

Skala dan Proporsi adalah istilah yang saling berhubungan erat. Skala 

merupakan ukuran dan proporsi mengacu pada ukuran yang relative terhadap 

elemen lain. Keduanya menunjukkan tingkat kepentingan suatu subjek dalam 

karya, atau hieratic scaling. Contohnya terdapat pada karya surealisme 

dibawah ini yang setiap elemennya mempunyai ukuran masing-masing dan 

relatif terhadap elemen lainnya. 

 

Gambar 2.8. Contoh Skala dan Proporsi Dalam Surealisme  
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

 

4. Keseimbangan 

Keseimbangan biasanya dirasakan dan merupakan bawaan sejak kecil, baik 

fisik maupun secara perasaan nyaman. Terdapat dua jenis keseimbangan 

mendasar yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. 
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a.  Keseimbangan Simetris 

Biasanya merupakan elemen berulang apda posisi yang identik 

pada kedua sisi dari sumbu vertical. 

 

Gambar 2.9. Contoh Keseimbangan Simetris 
 (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

b. Keseimbangan Asimetris 

Keseimbangan informal yang tercipta dari berbeda elemen namun 

tetap memiliki kadar visual atau daya tarik yang setara. Misalnya 

keseimbangan dengan value dan warna, tekstur dan pola, posisi 

dan arah mata. 

 

Gambar 2.10. Contoh Keseimbangan Asimetris Dengan Value dan 

Warna 
  (Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 
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Gambar 2.11. Contoh Keseimbangan Asimetris Dengan Tekstur dan Pola 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

 

Gambar 2.12. Contoh Keseimbangan Asimetris Dengan Posisi  

dan Arah Mata 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

5. Ritme / Irama 

Di dalam ilmu desain, prinsip ini didasari dan digambarkan dengan repetisi, 

untuk dapat menjelaskan suatu pergerakan. Pada dasarnya istilah ini 

diadaptasi dari istilah yang digunakan oleh seni musik atau tari namun 

dijelaskan secara visual. 
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Gambar 2.13. Contoh Ritme Dari Bentuk dan Repetisi 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

 

 

Gambar 2.14. Contoh Ritme Dari Pola dan Urutan 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

2.1.3. Elemen Desain 

Elemen desain menurut Lauer, A. & Pentak, S. dijelaskan sebagai berikut: 

1. Garis (Line) 

Garis merupakan titik yang digerakkan dalam bidang dua dimensi dan garis 

dapat menggambarkan banyak sifat dan perasaan (hlm. 128). Selain itu garis 
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juga bisa membentuk sebuah objek, bidang, dan dapat memberikan kesan 

dimensi. 

 

Gambar 2.15. Contoh Garis Pablo Picasso 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

Kegiatan membuat sebuah garis disebut menggambar. Secara umum 

teknik menggambar terbagi menjadi 2 yaitu kontur dan gesture. Kontur 

merupakan garis outline, sedangkan gesture menampilkan atau menjelaskan 

sebuah objek namun dilakukan secara spontan. 

 

Gambar 2.16. Contoh Garis Kontur 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 
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Gambar 2.17. Contoh Garis Gesture 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

2. Bentuk (Shape) 

Bentuk adalah sebuah area visual yang dihasilkan dari garis nyata atau warna 

yang mempengaruhi garis tepi. Prinsip ini memainkan persepsi visual audiens 

dan tergantung dari pemahaman audiens. Bentuk bisa digambarkan dalam 2 

maupun 3 dimensi (hlm. 152-153). 

 

Gambar 2.18. Contoh Bentuk 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

3. Pattern dan Texture 

Pattern merupakan pengulangan satuan bentuk yang membentuk desain 

motif. Teksture memiliki pengertian yang serupa namun tidak digambar 

dengan sempurna dan memiliki kesan dimensi secara fisik atau kualitas 

permukaan (hlm. 180). 
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Gambar 2.19. Contoh Pattern (Kiri) dan Texture (Kanan) 

(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

4. Warna 

Warna identik dengan cahaya dan dapat diidentifikasi oleh panca indera. 

Warna juga memiliki kekuatan psikologis seperti memberikan kesan dan 

persepsi, seperti persepsi tentang warna hangat dan dingin. Warna yang 

hangat merupakan suatu sensasi yang dirasakan dari warna yang identik 

dengan panas atau api, yakni mencakup merah, oranye, hingga kuning, 

sedangkan warna dingin mencakup wilayah kebiruan hingga ungu. (Tillman, 

B., 2011, hlm. 119). 

Warna menurut Munsell, dijelaskan dalam 3 macam, yaitu hue, 

value, intensity. Hue adalah warna dalam color wheel, value adalah hubungan 

warna dengan tingkat cerah atau gelapnya, intensity atau chroma adalah 

hubungan warna dengan tingkat saturasinya (Lauer, . A. & Pentak, S., 2012, 

hlm. 261). 
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Gambar 2.20. Teori Warna Munsell 

(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

 

Kombinasi warna dalam penggunaannya, menurut Johannes Itten 

terbagi atas 3 macam, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Warna primer 

adalah merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah campuran antara 2 

primer. Warna tersier adalah campuran antara warna primer dengan 

sekunder. 
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Gambar 2.21. Johannes Itten‟s Color Wheel 
(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

Warna juga dapat dibagi berdasarkan kesan yang diberikan, yaitu 

warna hangat dan warna dingin. Warna hangat secara psikologis memberi 

kesan yang hangat walaupun tidak secara fisik menghangatkan, sebaliknya 

juga berlaku pada warna dingin. Warna hangat identik dengan warna yang 

secara fisik memberikan rasa panas, seperti merah, oranye, dan kuning, yang 

juga terdapat pada api, dan matahari. Warna dingin contohnya antara lain 

adalah biru dan hijau warna laut. 
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Gambar 2.22. Warna Hangat (kiri), Warna Dingin (kanan) 

(Lauer, D. A. & Pentak, S., 2012) 

Berikut merupakan arti warna bagi orang pada umumnya menurut 

Bryan Tillman (2011, hlm. 111-114): 

a. Merah: Menggiring perasaan seperti aksi, percaya diri, keberanian, 

vitalitas, energi, perang, bahaya, kekuatan, determinasi, passion, 

keinginan, cinta, dan amarah. 

b. Kuning: Menggiring perasaan seperti kebijakan, kesenangan, 

kegembiraan, kecerdasan, perhatian, membusuk, penyakit, 

kecemburuan, ketakutan, kenyamanan, kegirangan, dan optimis. 

c. Biru: Menggiring perasaan seperti kepercayaan, kesetiaan, 

kebijakan, kepercayaan diri, rajin, iman, kebenaran, kesehatan, 

pemulihan, pemahaman, kelembutan, pengetahuan, kekuatan, 

integritas, keseriusan, kehormatan, kekakuan, dan kesedihan. 

d. Ungu: Menggiring perasaan seperti kekuatan, bangsawan, elegan, 

kekinian, kemewahan, misteri, sihir, ambisi, kekayaan, tanggung 

jawab, independen, dan kreativitas. 
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e. Hijau: Menggiring perasaan seperti natural, alam, pertumbuhan, 

harmoni, kesegaran, uang, keamanan, tahan lama, kekayaan, 

optimis, kehidupan, santai, muda, iri hati, kejujuran, penyakit, dan 

rasa sakit. 

f. Oranye: Menggiring perasaan seperti kegembiraan, antusias, 

kreativitas, kesenangan, determinasi, daya tarik, sukses, prestis, 

iluminasi, dan kebajikan. 

g. Hitam: Menggiring perasaan seperti kekuatan, elegan, formal, 

kematian, jahat, misteri, ketakutan, kesedihan, kekinian, tenaga, 

depresi dan perenungan. 

h. Putih: Menggiring perasaan seperti kebersihan, kemurnian, baru, 

perawan, simpel, steril, cahaya, kebaikan, dan kesempurnaan (hlm. 

111-113) 

 

 

Gambar 2.23. Color Wheel 
(Bryan Tillman, 2011) 
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Warna cerah adalah warna yang cocok untuk anak , karena warna 

cerah untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Selain itu anak cenderung 

memilih warna yang kontras, karena lebih menonjol untuk dilihat. Mereka 

melihat warna-warna cerah dan kontras lebih baik daripada nuansa redup 

(Ariani, 2018, dilansir dari 

https://www.liputan6.com/health/read/3654335/dampak-positif-warna-cat-

dinding-cerah-buat-anak). 

2.1.4. Tipografi 

Cullen, K. (2012) tipografi adalah proses, atau kerajinan halus yang membuat 

bahasa dapat terlihat, dan tipografi memberikan kekuatan kepada kehidupan 

dengan berbicara dari teks. Type memberikan informasi dan dapat mengguncang 

suatu emosi (hlm. 12). Berikut merupakan anatomi huruf dengan istilahnya secara 

lengkap. 

 

Gambar 2.24. Anatomi Huruf 

(Cullen, K., 2012) 
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Kategori dari typeface seperti yang dijelaskan dalam Cullen, K. (2012) 

terbagi atas Serif dan San Serif. Serif merupakan huruf yang memiliki detail 

finishing kecil pada bagian pangkal goresannya, sedangkan San Serif merupakan 

kebalikan dari Serif (hlm. 42).  

 

Gambar 2.25. Contoh Serif (Atas) dan San Serif (Bawah) 

(Cullen, K., 2012) 



28 
 

 

Gambar 2.26. Contoh Variasi Serif 
(Cullen, K., 2012) 

Berbagai variasi ujung pada Serif dijelaskan pada gambar diatas menurut 

Cullen, K. (2012). Istilah Unilateral adalah ketika huruf hanya terdapat detail pada 

satu sisi ujung saja, Bilateral adalah ketika huruf mendapat detail pada dua sisi 

ujungnya. Istilah Abrupt mengacu pada detail ujung huruf yang terlihat tajam, 

sedangkan Adnate terlihat lengkung. Kemudian istilah reflexive adalah ketika 

pada bagian ujung huruf seperti terdapat jeda sebelum berakhirnya huruf, 
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sedangkan pada istilah transitive, ujung huruf terlihat berakhir spontan tanpa jeda 

(hlm. 43). 

Beberapa variasi huruf lainnya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.27. Contoh Variasi Jenis Huruf 

(Cullen, K., 2012) 

Beberapa variasi tersebut mengandung banyak bentuk dari alfabetik, 

dekoratif, simbolik, hingga eksperimental. Variasi tersebut masing-masing 
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memiliki istilahnya sendiri menurut Cullen, K (2012, hlm. 55), yakni sebagai 

berikut: 

1. A : Blackletter (Contoh: Halja, Michael Parson, 2008) 

2. B : Brush Lettering (Contoh: Filmotype Atlas, Charles, 2011) 

3. C: Calligraphic (Contoh: Alana, Laura Worthington, 2011) 

4. D: Chromatic (Contoh: Rosewood, Carld Crossgrover, Kim Buker 

Chansler, Carol Twombly, 1994 

5. E: Distressed (Contoh: Stomper, Matthew Aaron Desmond, 1997) 

6. F: Experimental (Contoh: Hunter, Si Scott, 2009) 

7. G: Incised (Contoh: Albertus, Berthold Wolpe, 1932-1940) 

8. H: Mathematical (Contoh: Universal Mathematical Pi, Linotype 

Design Studio, 1990) 

9. I: Monospaced (Contoh: Orator, John Scheppler, 1962) 

10. J: Ornamental (Contoh: Adobe Wood Type Ornaments, Barbara 

Lind, Joy Redick, 1990) 

11. K: Pixellated (Contoh: Pixeleite, Rafael Neder, 2005) 

12. L: Period/ Retro (Contoh: Peignot, A.M. Cassandre, 1937) 

13. M: Sans Serif (Contoh: Heroic, Silas Dilworth, 2008) 
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14. N: Serif (Contoh: Newzald, Kris Sowersby, 2008) 

15. O: Slab Serif (Contoh: Caecilia, Peter Matthias Noordzij, 1990) 

16. P: Stencil, (Contoh: ARGN, Greg Ponchak, 2011) 

17. Q: Symbol (Contoh: Carta, ynne Garell, 1986) 

18. R: Typewriter (Contoh: American Typpewriter, Joel Kaden, Tony 

Stan 1974) 

19. S: Unicase (Contoh: Democratica, Miles Newlyn, 1991) 

20. T: Wood Type (Contoh: Quentin, U R W Studio, 2008) 

2.1.4.1. Tipografi untuk Anak 

Menurut Setiautami (2011), tipografi untuk anak sebaiknya memiliki desain yang 

sederhana dan bersahabat, bentuk karakter huruf tidak tajam. Hindari letterforms 

non-tradisional. Penggunaan huruf tipe sans serif yang tidak mengeksplor bentuk 

secara ekstrim yang bisa merusak legibilitas dapat digunakan. Tipografi dengan 

ukuran x-height yang  lebih besar umumnya lebih mudah untuk dibaca. Keluarga 

huruf sebaiknya dipilih yang memiliki ketebalan sedang (book/ demi), hindari 

yang terlalu tipis atau terlalu tebal, serta diperhatikan juga pada penggunaan huruf 

miring (italic) diutamakan yang mudah dibaca (hlm. 315). Penggunaan paragraf 

sangat membantu sebagai jeda istirahat dalam membaca teks. Teks sebaiknya 

berukuran sekitar 14 hingga 24 point tergantung pada jenis huruf dengan leading 

sekitar 4-6 poin. Tipografi sebaiknya hanya terdiri dari maksimal 3 jenis font, 
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karena jika terlalu banyak dapat membingungkan pembaca (dilansir dari 

https://idseducation.com/articles/8-aturan-desain-dalam-tipografi/). 

2.2. Buku  

Menurut Haslam (2006), buku adalah  dokumentasi tertua yang menyimpan ide, 

pengetahuan, kepercayaan dari seluruh dunia, yang diabadikan dengan dicetak 

dan terdiri atas halaman-halaman sehingga dapat diwariskan dalam berbagai 

ruang dan waktu (hlm. 6). 

2.2.1. Finishing Buku 

Menurut Haslam (2006) Case-binding atau hardback, adalah tipe binding yang 

terdiri dari 3 bagian: bagian cover, back cover, dan spine (punggung). Ketiga 

bagian tersebut dilem pada kertas sebagai perekat cover dengan isi buku. Ukuran 

Case dapat melebihi konten buku  (hlm. 234). Kemudian Laminating adalah salah 

satu jenis finishing cover dengan fungsi menambahkan proteksi. Laminating 

biasanya berbahan plastik transparan yang diregangkan pada permukaan cover 

menggunakan panas dan tekanan. (hlm. 228) 

2.3. Ilustrasi Anak 

Menurut Alan Male (2017), ilustrasi adalah „seni yang bekerja‟ yang 

mengkomunikasikan pesan kepada audiens melalui visual (hlm. 10). Ilustrasi 

diproduksi pertama kali selama paruh kedua abad ke 16 berupa selembaran 

dengan teknik Woodcut, atau ukiran kayu. Kemudian teknik ilustrasi berkembang 

menjadi sebuah buku saat mesin percetakan pertama ditemukan, tepatnya di 

Jerman. Pada awal abad ke-19, buku yang diterbitkan pertamakali adalah buku 
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fiksi untuk anak-anak. (hlm. 394). Ilustrasi adalah satu-satunya disiplin ilmu 

dalam kategori seni visual dan komunikasi yang menjelaskan, memperjelas 

informasi ataupun menafsirkan informasi baru (hlm. 265).  

Pentingnya inovasi dan kreativitas seorang illustrator dalam membuat 

ilustrasi anak, terutama dalam proses mengkonsep dan praktik. Ilustrasi yang 

dibuat haruslah menarik, seperti adanya interaksi visual dari karakter, 

menyisipkan informasi namun dikemas dengan cara yang menyenangkan, 

misalnya melalui karakter atau lokasi yang unik, karakter mengajak pembaca 

untuk berpetualang (hlm. 272) 

2.3.1. Tujuan Ilustrasi 

Ilustrasi bertujuan untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan dan juga 

memberi variasi pada bahan ajar sehingga lebih menarik, unik, lebih memotivasi, 

komunikatif, dan memudahkan pembaca untuk memahami pesan. Menurut 

Syamsul Arifin (2009) Ilustrasi membantu retensi, yakni memudahkan pembaca 

untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi (hlm. 

70). Kemudian menurut Alan Male (2017), ilustrasi mempengaruhi cara kita 

menginformasikan, apa yang kita beli dan bagaimana kita dibujuk untuk 

melakukan suatu hal. Hal tersebut memicu pendapat dan komentar. Ilustrasi juga 

memberikan hiburan, menceritakan kisah-kisah, dan merupakan suatu gambaran 

pada sebuah kehidupan dalam bentuk lukisan, gambaran, kartun, ukiran. (hlm.19) 

Ilustrasi banyak digunakan untuk keperluan komersial, seperti dalam 

bentuk cetak, motion graphics, atau web. (hlm. 151-152). Beberapa alasan untuk 
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memilih ilustrasi daripada fotografi, yaitu ilustrasi dapat menunjukkan sesuatu 

tentang sebuah subjek yang tidak dapat difoto. Pada kasus tertentu, penambahan 

detail pada ilustrasi dapat menunjukkan keterangan yang lebih jelas dibandingan 

foto, misalnya ilustrasi bagian kecil dari mesin yang sulit dijangkau oleh foto. 

Ilustrasi menjadi cara efektif untuk menyajikan narasi yang emosional, imajinatif, 

fantasi dibandingkan dengan fotografi karena bersifat lebih fleksibel. 

2.3.2. Fungsi Ilustrasi 

Beberapa jenis ilustrasi menurut Syamsul Arifin dkk. (2009) adalah: 

1. Fungsi Deskriptif 

Berfungsi menggantikan uraian verbal dan naratif dengan kalimat yang 

panjang. Walaupun uraian verbal dan naratif sangat efisien karena 

memerlukan ruang yang cukup banyak namun kurang efektif dalam menyita 

perhatian pembaca pada bagian tertentu. Ilustrasi sering dimanfaatkan untuk 

melukiskan sesuatu sehingga lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Ilustrasi 

dapat menunjukan rupa atau wujud suatu benda secara konkrit sesuai aslinya, 

misalnya foto, lukisan. 

2. Fungsi Ekspresif 

Ilustrasi dapat memperlihatkan dan menggambarkan sesuatu maksud, gagasan, 

perasaan, situasi atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat. Suasana 

proses, mimik seseorang dapat diperlihatkan melalui ilustrasi. 

3. Fungsi Analitis/Struktural 

Ilustrasi menunjukan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau system 

dengan secara detail, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap-tahap 
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dalam suatu proses dapat lebih jelas diperlihatkan melalui ilustrasi daripada 

narasi. 

4. Fungsi Kualitatif 

Ilustrasi dapat dipergunakan dalam bahan ajar, seperti daftar, tabel, diagram, 

grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan skema. 

2.3.3. Gaya Ilustrasi 

Menurut Male, A. (2017) sejauh ini bila dinyatakan secara garis besar, hanya 

terdapat dua kategori gaya ilustrasi: 

1. Literal Illustrations: Untuk menggambarkan representasi visual yang 

sesungguhnya, mengandung deskripsi yang mendekati realita, walaupun 

diadaptasi dari narasi bersifat fiksi atau dramatis, esensinya adalah 

menggambarkan sesuatu dengan luar biasa. Contohnya: 

a. Literal Representation: Ilustrasi yang secara nyata 

merepresentasikan „gambar‟ apapun objek atau subjeknya. 

Menggambarkan secara akurat proporsi sebuah gambar. 
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Gambar 2.28. Contoh Literal Representation oleh Kelly Smith  

 (Alan Male, 2017) 

 

b. Hyperrealism: Mengandung detail yang luar biasa atau lebih indah 

dari nyatanya. Detail mendekati objek yang sesungguhnya seperti 

karya fotografi. 

 

 

Gambar 2.29. Contoh Hyperrealism oleh Gary Cooley  

 (Alan Male, 2017) 
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c. Stylized Realism: Menggambarkan objek mendekati proporsi 

aslinya namun dikemas dalam kesan pewarnaan yang dilebih-

lebihkan akibat dari pengaruh seniman terdahulu, sehingga cocok 

untuk menggambarkan suatu kesan dramatis secara warna. 

Biasanya ilustrasi seperti ini ditargetkan untuk audiens muda 

(anak), untuk non-fiksi ataupun fiksi naratif. 

 

Gambar 2.30. Contoh Stylized Realism oleh Jacqueline Bissett 

 (Alan Male, 2017) 

d. Sequental Imagery: Menggambarkan objek sebagai gambaran yang 

„sesungguhnya‟ namun dengan representasi yang tidak mendekati. 

Misalnya karikatur, adanya kebebasan proporsi dan warna yang 

tidak sesuai dengan aslinya namun tetap merepresentasikan 

seorang figur tersebut. Biasanya ditargetkan untuk audiens muda 

(anak) dan digunakan dalam produksi gambar yang berserial. 
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Gambar 2.31. Contoh Sequential Imagery oleh John Aggs 

 (Alan Male, 2017) 

2. Conceptual Illustrations: Untuk menggambarkan suatu ide atau teori secara 

metafora, walaupun menggunakan elemen yang nyata dalam sehari-hari 

namun digabungkan menjadi suatu objek yang berbeda atau bahkan tidak 

nyata. Contohnya adalah diagram, composites, surrealism, extreme distortion 

atau abstraction. Beberapa contohnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Surrealism: Merupakan ilustrasi yang sangat membebaskan 

imajinasi sang ilustrator dalam mengintepretasikan konten, bahkan 

dalam pembuatannya dibebaskan untuk mengubah komposisi 

hirarki objek yang sesungguhnya sehingga ilustrasi bisa bersifat 

profokatif, mengundang banyak intepretasi dari audiens. Ilustrasi 

seperti representasi dari impian. 
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Gambar 2.32. Contoh Surrealism oleh Scott McKowen  

 (Alan Male, 2017) 

b. Diagram: Merupakan ilustrasi yang menggambarkan keunggulan, 

struktur atau proses dari suatu objek namun digambarkan secara 

representasi simbolis atau grafikal. 

 

Gambar 2.33. Contoh Diagram oleh Alan Male 

 (Alan Male, 2017) 

c.  Abstraction: Ilustrasi bisa sama sekali tidak berhubungan dengan 

realita, seperti pada era terdahulu yakni expressionism, cubism, 

constructivism, neoplasticism, dan lainnya. Membebaskan sang 

seniman untuk berkarya. 
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Gambar 2.34. Contoh Abstraction oleh Joel Nakamura 

(Alan Male, 2017) 

Perlu juga diperhatikan juga audiens yang menjadi target dari ilustrasi 

serta konteks yang dibawakan, selain dari fungsi ilustrasi sendiri (hlm. 144). 

2.4. Buku Ilustrasi Anak 

Menurut Male, A. (2017), peran buku ilustrasi bagi anak sangat besar dan penting 

dalam memperkenalkan konten non-fiksi. Ilustrasi yang menarik dan penuh warna 

dapat memfasilitasi pengenalan anak terhadap pemahaman kata dan kalimat (hlm. 

276) 
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Menurut Lawrence Zeegen (2009), kita belajar untuk memecahkan kode 

gambar dari usia dini, seperti pada buku bergambar anak-anak yang memainkan 

peran formatif dalam pendidikan visual melalui pesan dan sarana yang 

dibawakan. 

Winkler, M. (2015) menyatakan bahwa ilustrasi anak biasanya digambarkan 

secara silly, colorful, educational, playful . Penggambaran ilustrasi yang baik 

mampu menyampaikan pesan dengan baik dan biasanya pesan disampaikan secara 

gamblang dan tegas karena anak-anak lebih mudah memproses informasi yang 

konkrit daripada abstrak.(Design Tutplus, 2015, diakses pada 5 Desember 2018). 

Menurut Male, A. (2017), sebelum menerjemahkan visual ke dalam sebuah 

buku ilustrasi anak, perlu diketahui adanya kelompok usia anak yang menjadi 

target sasaran desain berdasarkan tipe publikasi bukunya (hlm. 405), yaitu: 

1. Usia 6 bulan hingga 2 tahun: Buku interaktif, buku bentuk (shape 

books) dengan narasi yang sedikit dan sederhana. 

2. Usia 2 hingga 5 tahun: Buku bergambar, „pop-ups‟, novelties yang 

ditujukan kepada pembaca usia dini. 

3. Usia 5 hingga 8 tahun: Buku berseri, tetap disajikan dengan gambar 

yang lebih sophisticated dengan teks. 

4. Usia 8 hingga 12 tahun: Novel pertama. 

5. Usia 12 tahun keatas: Materi dewasa-muda. 
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2.4.1. Bagian Buku Ilustrasi 

Menurut Male, A. (2017), pada buku bergambar dan buku berseri lazimnya dijilid 

single-signature binding berjumlah 16, 24, atau 32 halaman. Kemudian bagian 

setelah halaman judul, perlu dimasukkan informasi penerbit dan halaman data, 

sehingga akan ada 12 atau 13 spreads sebagai lembar kerja untuk mengerjakan 

konten buku. (hlm. 407) 

2.5. Storytelling 

Menurut Miller (2011), cerita adalah rangkaian suatu peristiwa. Sedangkan 

bercerita adalah proses mengaitkan rangkaian peristiwa tersebut (hlm. 1). Cerita 

dan naratif merupakan hal yang sama, hanya berbeda istilah dimana naratif identik 

dengan istilah yang lebih akademis. Dalam sebuah cerita, hubungan sebab-akibat 

saling berkaitan dalam suatu cara (misalkan A merujuk kepada B, B kepada C, C 

kepada D, dst.) 

 Dalam teorinya Miller (2011) menyatakan ada lima proses penting dalam 

bercerita yaitu proyeksi, identifikasi, empati, imitasi, dan imajinasi. Manusia 

memproyeksikan dirinya sebagai tokoh dalam cerita, mengidentifikasi karakter 

tersebut, merasakan empati dengan karakter, dan seluruh proses ini terjadi melalui 

imajinasi pembaca atau pendengar cerita. Kemudian pembaca atau pendengar 

dapat mengimitasi karakter tersebut (hlm. 2). 

 Kemudian ada 11 elemen dari sebuah cerita, yaitu: 

1. Karakter 

2. Tempat 

3. Waktu (berkelanjutan, alur loncat, atau napak tilas) 
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4. Story line/ Plot 

5. Elemen sensori: indera penciuman, perasa, warna, tekstur, dll. 

6. Objek, seperti kostum. 

7. Gestur fisik dan sikap karakter. 

8. Emosi dalam cerita 

9. Sudut pandang narrator: diceritakan oleh siapa. 

10. Narrator‟s Tone of Voice, Attitude, Style: dibawakan secara kasual, 

formal, dst. 

11. Tema: pesan moral serta ide cerita. 

Seorang karakter dapat terlihat sikapnya dari bagaimana cara ia 

mengambil keputusan dan bertindak di dalam cerita, sehingga bagian ini penting 

dalam sebuah cerita. 

Ada 3 jenis cerita menurut isinya, yakni: 

1. Cerita pengalaman pribadi 

Perlu ditekankan mengapa perlu orang memberitakan dan mendengar 

pengalaman pribadi tersebut, dan cerita ini bersifat lebih kepada persuasi 

moral. 

2. Cerita tradisional 

Bebererapa jenis cerita tradisional antara lain adalah Folktale, Legend, 

Epic, dan Myth.  

a.  Folktale cenderung tidak mengenal batas waktu dan tempat 

dengan karakter yang sudah menjadi ciri khas dalam sebuah 

kebudayaan. 
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b.  Legend adalah cerita bersejarah yang terjadi dalam waktu dan 

tempat tertentu, namun biasanya dalam kurun waktu yang sudah 

sangat lampau. 

c. Epics adalah cerita yang panjang mengenai petualangan pahlawan 

yang berpindah-pindah tempat, sehingga biasanya cerita ini 

disuguhkan dalam bentuk ensiklopedia dengan berbagai macam 

informasi mengenai kebudayaan dan biasanya berangsur kepada 

penemuan sebuah negara atau institusi baru. 

d. Myth adalah cerita mengenai karakter supranatural seperti Tuhan, 

sehingga biasanya terjadi sebelum adanya sejarah manusia. 

3. Cerita yang dibuat 

Cerita ini biasanya merupakan cerita yang ditemukan dan ditulis dari ide 

seseorang, tidak berdasarkan sebuah kejadian nyata. 

 

 Pada beberapa cerita dilengkapi dengan komentar, kesimpulan atau moral 

yang terkandung didalamnya, namun beberapa cerita lain membebaskan pembaca 

atau pendengar untuk mengintepretasikan cerita tersebut.  

Cerita memiliki banyak manfaat, seperti memberi arti kehidupan, 

mengekspresikan serta menyampaikan nilai dan budaya, untuk mengajar generasi 

berikutnya. Cerita juga dapat menghubungkan pengalaman dan kehidupan yang 

dialami seseorang serta mengaitkan masa lalu individu atau kelompok. 
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Menurut Miller (2011), bercerita merupakan proses yang hebat, menghibur, 

dan berarti karena pendengar atau pembacanya diajak untuk terlibat didalamnya 

(hlm. 2). Pembaca atau pendengar aktif dalam level emosi dan pikiran dengan 

mengaitkan pencerita dengan apa yang diceritakan, menempatkan diri kedalam 

diri karakter sehingga seolah terlibat dalam usaha, perjuangan, kebiasaan yang 

dilakukan oleh karakter, serta pengambilan keputusan dari karakter.  

Proses perkembangan karakter yang dipelajari dari Bob McGee‟s Story: 

Subtance, Style, and the Principles of Screenwriting (1997) bahwa banyak cara 

untuk mengetahui perkembangan karakter dalam cerita: 

1. Character is destiny : Takdir yang telah ada dan melekat pada karakter, 

mengenai siapa dan apa yang ia dapat lakukan. 

2. Quest, Mission : Karakter memiliki keinginan atau dihadapkan dengan 

situasi yang membuat ia harus meraih sesuatu. 

3. Spine, Super-Objective, Controlling Idea : Pembaca dapat memahami 

lebih dalam mengenai apa yang dicari oleh karakter. 

4. Objectives : Menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, 

bagaimana meraihnya, apa yang menjadi resiko, dan seberapa berharga 

tujuan tersebut. 

5. Hook, Inciting, Incident : Karakter dihadapkan kepada suatu situasi yang 

tidak seimbang, mencekam, dihadapkan kepada keputusan, sehingga 

bagian ini biasanya membuat pembaca penasaran tentang apa yang akan 

terjadi berikutnya. 
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6.  Problem : Merupakan pokok permasalahan yang ada di dalam cerita 

yang perlu dipecahkan. 

7. Conflict : Konflik dapat terjadi ketika adanya ambisi, frustrasi, keinginan 

terhadap sesuatu. 

8. Progressive Complications, Obstacles, Hurdles : Tahap yang biasanya 

dihadapkan oleh karakter utama untuk mengembalikan keseimbangan 

situasi dan menggapai tujuannya. 

9. Set-Up : Memberikan informasi mengenai karakter kepada pembaca 

10. Pay-Off : Informasi digunakan oleh karakter untuk menggiring cerita 

11. Pivotal Event, Turning Point : Sebuah keputusan yang diambil oleh 

karakter ketika berada di dalam situasi yang mengancam dirinya namun 

didasari oleh keinginannya. 

12. Reversals, Twists : kegiatan mengejutkan yang dilakukan atau terjadi 

kepada karakter. 

13. Subplots : Dapat bersifat kontradiksi atau sejalan dengan ide utama 

14. Irony : Situasi karakter yang terjadi secara tidak sejalan atau bersamaan 

15. Up Ending, Down Ending, False Ending, and Open Ending : Segala 

alternatif akhir cerita, bisa jadi akhir yang baik, buruk, mengecoh 

intepretasi pembaca, atau bahkan akhir yang menggantung sehingga 

pembaca diberikan kebebasan untuk menginepretasikan akhirnya. 
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2.5.1. Karakter 

Menurut Bryan Tillman (2011) pembentukan sebuah karakter yang baik 

dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Archetypes, yang merepresentasikan tentang watak karakter tersebut yang 

dapat dimengerti manusia. 

2. Story, yang merupakan bagian dasar juga selain Archetypes karena karakter 

hanyalah pendukung berjalannya sebuah cerita. 

3. Idea being original, cerita latar belakang yang dibuat harus sebisa mungkin 

merupakan karya orisinil.  

4. Shapes, bentuk karakter mendukung representasi visual watak dan profesi 

karakter. 

5. Reference, carilah referensi sebanyak-banyaknya untuk menambah 

pengetahuan mengenai sudut pandang sebuah karakter menurut beberapa 

sumber, namun jangan menirunya (hlm. 4). 

 Kemudian berdasarkan proporsi desain karakter menurut kelompok usia 

yang dianjurkan oleh Bryan Tillman (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Usia 0-4 tahun: Karakter memiliki proporsi kepala dan mata yang besar, 

dengan tubuh yang pendek, menggunakan warna yang cerah dan digambarkan 

dalam bentuk yang sederhana. 
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Gambar 2.35. Jenis Karakter Menurut Usia 0-4 Tahun 

(Tillman, B., 2011) 

 

2. Usia 5-8 tahun: Karakter tetap memiliki proporsi kepala yang besar namun 

sedikit lebih kecil dari kelompok umur sebelumnya. Mata sedikit kecil dan 

warna lebih tidak cerah serta bentuk yang lebih rumit. 

 

Gambar 2.36. Jenis Karakter Menurut Usia 5-8 Tahun 

(Tillman, B., 2011) 
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3. Usia 9-13 tahun: Karakter tidak lagi bersifat sederhana melainkan 

digambarkan dalam proporsi yang lebih dapat dipercaya dengan penggunaan 

warna yang lebih realistik dan detail yang banyak. 

 

Gambar 2.37. Jenis Karakter Menurut Usia 9-13 Tahun 

(Tillman, B., 2011) 

4. Usia 14-18 tahun keatas: Karakter dalam proporsi yang sesungguhnya, warna 

dan detail yang jauh lebih rumit (hlm. 104). 

 

Gambar 2.38. Jenis Karakter Menurut Usia 14-18 Tahun 

(Tillman, B., 2011) 
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2.6. Tinjauan Perkembangan Anak usia 7-12 tahun 

Menurut Spreen, Risser, & Edgell (1995) perkembangan otak anak terbagi atas 

dua tahapan mayor yaitu yang pertama adalah 6-8 tahun, dan kedua adalah 10-12 

tahun. Van Der Molen & Molenaar (1994) menyatakan tahapan pertama lebih 

condong kepada sistem sensori dan  motorik anak, sedangkan tahapan kedua lebih 

condong kepada perkembangan logika, merencanakan sesuatu. Anak usia tersebut 

juga sudah bisa mengerti konsep ruang, dimensi gambar, dan ada pula 

kemampuan fokus terhadap suatu situasi atau selective attention. (disitasi dari 

Boyd, D. & Bee, H., 2011).  

Menurut teori Piaget mengenai Concrete Operational, anak berumur 7-12 

tahun sudah mulai mengembangkan inductive logic. Mereka sudah dapat 

mengartikan sesuatu yang umum dengan berdasarkan dari pengalaman mereka, 

misalnya penjumlahan selalu membuat semakin banyak, dari pengalaman satu 

boneka mereka ditambah dengan satu boneka lagi. Mereka juga disebut 

observational scientists karena mereka senang mengkategorikan sesuatu, mencari 

tahu, dan menghitung. Namun kemampuan deductive logic mereka masih 

dikategorikan kurang yang berarti mereka kurang dapat memahami suatu hal 

tanpa mengalaminya terlebih dahulu (disitasi dari Boyd, D. & Bee, H., 2011). 

Dalam perkembangan memori anak usia 7-12 tahun, anak sudah bisa 

mengingat kalimat serta deretan kata, angka yang panjang, ingatannya berfungsi 

sangat baik dalam  tahap ini. Bila dalam  perkembangan anak usia dibawah 7 

lebih sering menggunakan memori jangka pendek, di tahap usia 7-12 tahun anak 

lebih cenderung memproses efisiensi, sehingga penggunaan memori jangka 
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pendek hanya sebagai pendukung memori jangka panjang, misalnya dalam 

persoalan matematika 7x7 adalah 49, anak akan dengan mudah menjawab 49 

daripada bersusah dengan pemecahan masalah 7x7. 

Menurut Tam, Jarrold, Baddeley, & Sabatos-DeVito (2010), kemampuan 

executive process yang merupakan keahlian memproses informasi atau strategi 

mengingat untuk memecahkan masalah, dan biasanya muncul ketika anak 

berumur 7-12 tahun (disitasi dari Boyd, D. & Bee, H., 2011). 

Harter (2012) menyatakan bahwa dalam  masa perkembangan anak umur 

7-12 tahun, mereka mulai mencoba untuk memahami relasi dirinya dengan orang 

lain, salah satunya dengan cara meningkatkan referensi sosial. Mereka mencari 

jati diri dengan cara membandingkan dan mencari referensi dengan orang lain, 

atau dalam kata lain mencari sebuah „role model‟. Hal ini dibuktikan dari 

penelitian oleh Diane Ruble pada tahun 1983 “Children‟s Use of Social 

Comparison In Their Self-Evaluations” kepada anak usia dibawah 7 tahun dan 

usia 7-12 tahun yang hasilnya menyatakan bahwa anak usia dibawah 7 tahun tidak 

memberikan referensi siapapun dalam kolom evaluasi diri, namun sebaliknya 

ditemukan banyak referensi pada jawaban anak yang berusia 7-12 tahun. 

2.7. Laksamana Keumalahayati 

1. Keumalahayati 

Pada abad ke-16 sejarah Aceh, tokoh wanita bernama Keumalahayati atau 

Malahayati lahir. Nama Keumala dalam bahasa Aceh adalah Kemala yang berarti 

sebuah Batu yang Indah dan bercahaya, banyak khasiat dan mengandung 

kesaktian. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah, kakeknya dari garis 



52 
 

ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah, putra Sultan Salahuddin Syah 

yang memerintah 1530-1539 M. Sultan Salahuddin Syah adalah putera dari Sultan 

Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530), pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. 

Ayah dan kakek Malahayati adalah Laksamana Angkatan Laut, maka tak heran 

jiwa bahari yang dimiliki oleh keluarganya tersebut berpengaruh pada 

perkembangan pribadi Malahayati. Beliau ingin menjadi seorang pelaut yang 

gagah berani seperti Ayah dan Kakeknya. 

2. Belajar di Mahad Baitul Makdis 

Dalam tahun 1567 M, Kerajaan Aceh Sudah berteman erat dengan Pemerintahan 

Usmaniyah Turki, sehingga pada masa pemerintahan Sultan Selim II (Turki) 

mengirimkan bantuan kepada kerajaan Aceh Darussalam berupa persenjataan dan 

tenaga-tenaga ahli militer, insinyur perkapalan, untuk memenuhi permintaan 

Sultan Aceh guna memperkuat pertahanan militer Darat maupun Laut, termasuk 

mendirikan juga Akademi Militer Mahad Baitul Makdis yang terdiri dari jurusan 

Darat dan Laut dengan para instruktur dari Turki. Karena semangat sang 

Malahayati untuk menjadi pelaut seperti ayah dan kakeknya, Malahayati 

menempuh pendidikan tersebut dengan memilih jurusan Laut. 

Di pendidikan itu Malahayati memiliki seorang sahabat bernama Cut 

Limpah yang selalu setia menemaninya dan membantu dalam kesusahan, di 

tempat itu pula Malahayati bertemu dengan teman masa kecilnya, Laksamana 

Mahmuddin yang kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya mereka 

menikah. Mereka dikenal sebagai pasangan suami-isteri alumni Akademi Militer 
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yang menjadi Perwira Tinggi Angkatan Laut Aceh yang gagah berani dalam 

setiap pertempuran laut melawan Portugis. Pasangan suami-isteri tersebut 

dikaruniai seorang anak perempuan yang kerap dipanggil Cut Putroe. 

3. Komandan Protokol Istana 

Sultan Alaiddin Riyat Syah Al Mukammil (1589-1604) sangat mempercayai 

Malahayati karena akhlak, kesetiaan dan kegigihannya sehingga Malahayati 

diangkat sebagai Komandan Protokol Istana Darud Donya dari Kerajaan Aceh 

Darussalam. Jabatan tersebut adalah jabatan tinggi dan terhormat, serta sangat 

besar tanggung jawabnya. Malahayati harus menguasai etika dan Aturan yang 

berlaku di setiap istana kerajaan di dunia. Bersamaan dengan pengangkatan 

Malahayati sebagai Komandan Protokol Istana, sahabatnya Cut Limpah diangkat 

menjadi pemimpin rahasia istana (geherimraad). 

4. Panglima Armada Inong Balee 

Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah Al Mukammil (1589-1604) 

terjadi pertempuran laut yang dasyat antara Armada Selat Malaka Aceh dengan 

Armada Portugis. Pada saat itu sang sultan memimpin armada Aceh dengan 

dibantu oleh dua orang Laksamana, termasuk suami Malahayati. Walaupun 

pertempuran Teluk Haru itu berakhir dengan  hancurnya Armada Portugis sebagai 

kemenangan Armada Aceh, tetapi dua orang Laksamana Aceh bersama sekitar 

1000 prajurit tidak selamat dari pertempuran tersebut. 
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Kemenangan Armada Selat Malaka Aceh atas Armada Portugis disambut 

gembira oleh seluruh rakyat kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati pun turut 

senang atas kemenangan tersebut walaupun dalam hatinya ia berduka karena 

harus kehilangan suaminya yang gugur di medan perang. Karena kekosongan 

jabatan yang ada sebagai Laksamana akibat gugurnya suami Malahayati, maka 

Malahayati diangkat menjadi Laksamana oleh Sultan. 

Walaupun pengangkatan Laksamana Malahayati disambut baik oleh 

rakyat Aceh, namun ada beberapa petinggi tidak suka dan merasa iri dengan 

pengangkatan tersebut, sehingga menyerang Malahayati secara diam-diam, 

menculik anaknya Cut Putroe. Malahayati dilanda duka yang mendalam karena 

kehilangan dua orang dalam waktu yang bersamaan yang menjadi keluarga satu-

satunya yang ia miliki pada saat itu. Mengetahui hal itu, Cut Limpah yang sedang 

bertugas, mengetahui hal tersebut mengirimkan surat kepada Malahayati untuk 

menghiburnya, dan memberitahu betapa Aceh sedang diporak porandakan 

Portugis dan Aceh menantikan pertolongan beliau. 

Melalui surat tersebut, Malahayati sadar akan  tugas jabatannya dan segera 

kembali bersemangat untuk membela Aceh kembali. Malahayati datang kepada 

Sultan dan memohon untuk membentuk sebuah Armada Aceh yang prajuritnya 

semua para wanita janda yang suami mereka gugur dalam pertempuran Teluk 

Haru. Karena kepercayaan Sultan kepada Malahayati, Sultan mengabulkannya 

dan menjadikan Laksamana Malahayati sebagai Panglima Armadanya. Armada 

tersebut dinamakan Inong Balee yang artinya wanita janda. Malahayati 

mengambil Teluk Lamreh Kreung Raya sebagai pangkalan. Armada Inong Balee 
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memiliki pasukan 1000 janda muda yang kemudian berangsur-angsur menjadi 

2000 orang dimana tidak hanya janda saja tetapi para Gadis yang gagah berani 

juga turut ingin mengambil bagian. 

Armada laut pada saat itu ada sekitar 100 buah kapal perang (galley) 

dengan kapasitas muatan 400-500 penumpang. Dan kekuatan Armada Angkatan 

Laut Aceh pada waktu itu termasuk yang terkuat di Asia Tenggara. Malahayati 

secara rutin, dan tekun mendidik para prajuritnya. Walaupun beliau seorang 

Laksamana, tetapi beliau tidak pernah tinggi hati dan tetap meladeni dan mengerti 

prajuritnya secara bijak (Salam, S., 1995). 

5. Cornelis de Houtman 

Pada tanggal 21 Juni 1599, Armada Dagang Belanda dibawah pimpinan dua 

bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederijk de Houtman memasuki pelabuhan 

Banda Aceh sebagai pelayarannya yang kedua ke Nusantara. Mereka diterima 

dengan wajar sebagaimana layaknya kapal dagang negara sahabat, tetapi dua 

bersaudara tersebut mengkhianati kepercayaan Sultan. Mereka membuat 

manipulasi dagang, mengacau dan menghasut, juga datang dengan penuh rahasia, 

tersembunyi (Hajsmy A., 1983) sehingga Sultan menjadi geram kepada Armada 

Belanda tersebut dan menugaskan Armada Inong Balee dibawah Laksamana 

Malahayati untuk menyelesaikan pengkhianatan tersebut. Terjadi peperangan 

yang dimenangkan oleh Armada Inong Balee yang menggugurkan Cornelis de 

Houtman dan menawan adiknya Frederijk de Houtman dalam penjara (Salam, S., 

1995). 
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Setelah kejadian tersebut, negara-negara maju termasuk Belanda, dan 

Inggris menjadi lebih berhati-hati untuk masuk ke wilayah Aceh, bahkan tertarik 

pula untuk membuat perjanjian kerjasama. Lagi-lagi Laksamana Malahayati 

menjadi orang kepercayaan Sultan untuk berunding tentang perjanjian yang 

ditawarkan oleh negara-negara tersebut. 

Laksamana Malahayati yang adalah seorang Laksamana, Panglima 

Armada AL Kerajaan Aceh Darussalam Armada Inong Balee, dan Komandan 

Pasukan Wanita Pengawal Istana, beliau juga merupakan seorang diplomat dan 

perunding yang handal. Wanita tersebut terkenal tegas dan disiplin tinggi sebagai 

militer, tetapi dalam perundingan ia dapat bersikap ramah, luwes tanpa 

mengorbankan prinsip, sehingga beliau dikenal dengan sosok yang berwibawa. 

Perjanjian Kerajaan Aceh diwakili Laksamana Malahayati dengan 

Kerajaan Belanda diwakili Laksamana Laurens Bicker dan Komisaris Gerard de 

Roy membawa hasil berupa: 

a. Terwujudnya perdamaian antara Belanda dengan Aceh; 

b. Frederijk de Houtman dibebaskan dari tahanan; 

c. Belanda harus membayar kerugian kapal-kapal Aceh yang dibajak 

oleh Van Caerden dan membayar kerugian sebesar 50 ribu Gulden. 

d. Untuk membalas i‟tikad baik Belanda maka Sultan Aceh 

Saidilmukamil mengirim 3 orang utusan, masing-masing: (a) 
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Abdul Hamid, (b) Laksamana Sri Muhammad, dan (c) Mir Hassan 

(Bangsawan). Mereka berangkat bersama utusan Belanda. 

Laksamana Malahayati juga menyambut kedatangan utusan dari Inggris, 

Laksamana Sir James Lancaster untuk menyampaikan surat Ratu Elizabeth I 

(1558-1603) untuk Sultan Aceh. Mereka melakukan perundingan dengan baik dan 

adanya pertukaran tanda mata antara ratu Elizabeth kepada Sultan Aceh dan 

sebaliknya berlangsung. (Salam, S., 1995) 

Armada inong balee berkali-kali berperang diselat Malaka dan pantai-pantai 

Sumatra Timur dan Malaya, hingga jasanya sangat dikagumi oleh pengarang 

wanita Belanda, Marie van Zuchtelen dalam bukunya “Vrowelijke Admiral 

Malahayati”. Secara Internasional, beliau diakui sebagai laksamana wanita 

pertama di dunia, dan secara nasional, keberaniannya membuat Malahayati 

mendapat gelar Laksamana dan dikenang diberbagai tempat, seperti nama salah 

satu kapal perang Republik Indonesia, KRI Malahayati. Jiwa patriotisme dan 

kegigihannya dalam menjaga selat Malaka patut untuk diteladani bagi generasi 

muda bangsa Indonesia pada umumnya. Tidak harus melalui berperang, namun 

jiwa patriotisme juga berarti kecintaan terhadap tanah air, dalam kehidupan 

sehari-hari kita dapat melakukan wujud cinta tanah air dengan menghargai dan 

mengenang jasa para pahlawan, dan tidak menjelek-jelekan bangsa. (Moerdopo, 

E., 2018) 
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Gambar 2.39. Potret Laksamana Malahayati oleh Pelukis 

(Salam, S., 1995) 

 

 

Gambar 2.40. Potret Malahayati 

(Salam, S., 1995) 
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2.13.1. Kuta Inong Balee 

Kuta Inong Balee 7 km dari Krueng Raya diatas Bukit yang menghadap ke Teluk 

Krueng Raya, tinggi permukaan laut kira-kira 100 m. Dan panjang kuta kira-kira 

600m. Terdiri dari benteng utama yang dilingkari tembok yang sangat Kuat dan 

kuta menyeluruh dimana dalamnya terdapat bangunan asrama dan sebuah kolam 

pemandian bernama kolam Putroe Ijoo. 

Disebelah selatan  Kuta Inong Balee terdapat makam Laksamana 

Malahayati diatas sebuah bukit dengan kampung kuta, Lam Reh. Kampung kuta 

adalah perkampungan perwira dari Armada Inong Balee, tempat Laksamana 

Malahayati dan perwira-perwira lainnya tinggal. Makam menghadap ke teluk 

Krueng Raya dengan batunisan yang berukiran indah dengan ayat-ayat Qur‟an. 

(Hasjmy, A., 1983, hlm. 16)  

 

Gambar 2.41. Seket Kuta Inong Balee (1) 

(Hasjmy, A., 1983) 
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Gambar 2.39. Seket Kuta Inong Balee (2) 

(Hasjmy, A., 1983) 

 

2.13.2. Kraton Darud Donya 

Kraton Darud Donya sudah dibuat semenjak pemerintahan Sulthan Alaiddin 

Mahmud Syah I tahun 691 H (1292 M) beserta Mesjid Jami Baitur Rahman dalam 

kota Bandar Darussalam. Tiap-tiap sultan berikutnya turut memperbesar dan 

menyempurnakan Kraton Darud Donya dan Sulthan Alaiddin Riayat Syah II Al 

Kahhar (945-979 H / 1539-1571 M) membuat bangunan dalam kraton dengan 

tembok beton. dan Kraton Darud Donya mencapai Puncak kegemilangannya di 

pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukata Alam (1016-1045 H / 1607-1636 

M). Kraton Darud Donya terdiri dari istaana-istana resmi seperti Balai Rong Sari, 

Balai Peratna Sembah, Balai Gading, Balai Mahkamah Rakyat, Mesjid Baitur 
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Rahim, Asrama Prajurit dan pengawal dan rumah-rumah para perwiranya, gudang 

perlengkapan dan persenjataan. (Hasjmy, A., 1983,  hlm. 23) 

 

Gambar 2.43. Tampak Bangunan Kerajaan Aceh 

(Reid, A., An Indonesian Frontier; Acehnese & other histories of Sumatra, 2005) 

 

2.13.3. Kapal Perang Aceh 

Dalam kapal perang aceh, satu kapal mampu membawa 700-800 tentera dayung, 

kerajaan aceh juga memiliki tidak kurang dari 900 ekor gajah milik sultan sendiri 

dan sudah terlatih untuk lari, berbelok, berhenti, duduk berlindung, dsb. Kapal nya 

sekitar 120 kaki panjangnya. Kapal perang cantik, tapi berat, Lebar dan tinggi. 

Ada bilik-bilik, dayungnya panjang tapi enteng. Setiap dayung dikayuh 2 orang. 
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Kapal dipelihara baik-baik setelah dipakai berperang. di setiap kapal disediakan 

beberapa meriam besar. DI dalam istana, banyak pegawai sultan tidak kurang dari 

300 tukang mas, dan anyak sekali tukang kayu, ada sejumlah 1500 hamba Sahaya 

yang cukup dipercayai dan yang segera dapat menjalankan perintah mereka 

kebanyakan asal dari orang asing. Untuk melewati istana, ada mengalir sungai 

yang airnya jernih, kiri kanannya banyak tangga untuk turun mandi berkecimpung 

kedalamnya. Harus melalui empat buah pintu gerbang sblm ke ruang istana 

sebenarnya. (Hasjmy A., 1983, hlm. 137-138) 

2.13.4. Kedudukan Wanita di Aceh 

Kedudukan wanita di aceh sederajat dengan pria menurut Quran dan hadis sebagai 

sumber hukumnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Qanun 

meukuta Alam membolehkan kaum wanita menduduki segala jabatan dalam 

lembaga negara, termasuk Majelis Mahkamah Rakyat (hlm. 67). 

2.13.5. Aceh di Mata Dunia 

Aceh diakui oleh dunia sebagai bangsa pelaut Yang mahir mengarungi lautan. 

Aceh memiliki armada kapal yang besar. Aceh ahli pelayaran yang sangat mahirj 

dan terkenal sebagai pembuat kapal dari hasil rencananya sendiri, kapal dagang 

maupun kapal perang. Rakyat Aceh juga menghasilkan sendiri bahan-bahan 

pakaian dari kapas, sutera, kain sutera aceh yang indah dan mahal. Industri sutera 

Aceh terkenal dan maju. Pertambangan emas Aceh juga sudah dibuka sejak 

zaman kerajaan pase. Aceh buka tambang minyak tanah, batu permata, dll. Kapal 

Aceh tercatat pernah ke negeri-negeri Arab, Parsia, dan Cina. (Hasjmy A., 1983, 

hlm. 97) 
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Bangsa Sumatera banyak didominasi oleh keturunan Melayu, tetapi yang 

mendiami sebelah Utara Pulau Sumatera (Aceh), orang mengatakan terdapat 

sebuah bangsa yang sangat pandai dari bagnsa-bangsa lain. Mereka lebih tinggi, 

lebih bagus badannya, agak sedikit Hitam dari bangsa-bangsa lain di daerah 

tersebut. Mereka bercampur dengan Darah india, beragama Islam tetapi mereka 

bermazhab apa tidak diketahui. (Tiro, T. H. M. D., 2013, hlm 27). 

 

 

Gambar 2.45. Mata Uang Aceh Abad ke-16 M. 

(Hasjmy, A., 1983) 
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Gambar 2.46. Pakaian Adat Aceh. 

(Depdikbud, 1993) 

 

Gambar 2.47. Ragam Motif Etnis Aceh. 

(Depdikbud, 1993) 

 


