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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Informasi 

Menurut Heinich yang dikutip oleh Susilana dan Riyana (2009, hl. 6), media 

adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan suatu informasi, jadi dapat 

dikatakan media adalah media informasi. Dalam penyebaran informasi, apabila 

media tersebut diperuntukan untuk menyebarkan pesan-pesan atau informasi yang 

dijadikan sebuah pembelajaran maka media informasi tersebut disebut sebagai 

media pembelajaran, karena merupakan media yang digunakan untuk 

menyebarkan informasi dengan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa cara 

penyebaran media pembelajaran secara fisik, seperti dalam bentuk buku, video, 

film, dan lain-lain. 

 Menurut Kamp dan Dayton yang dikutip oleh Susilana dan Riyana (2009, 

hl. 9-11), terdapat beberapa fungsi dari media pembelajaran: 

• Adanya standar yang lebih jelas dan baik dalam penyampaian sebuah 

informasi. 

• Membuat proses belajar menjadi lebih mudah dimengerti dan 

menyenangkan. 

• Teori-teori lebih mudah dimengerti karena menggunakan cara belajar 

interaktif yang membuatnya lebih mudah dimengerti. 

• Waktu belajar yang lebih singkat dari biasanya. 
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• Kualitas dari proses belajar yang tinggi. 

• Proses belajar suatu informasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. 

• Lebih adanya respon positif dari target audiens akan informasi yang 

diajarkan. 

• Mempermudah penjelasan hal-hal yang bersifat abstrak. 

• Mempermudah penjelasan mengenai objek-objek yang dianggap 

berbahaya atau susah untuk dipelajari secara langsung. 

• Mempermudah penjelasan mengenai objek-objek yang dianggap terlalu 

besar atau terlalu kecil. 

• Dapat memperlihatkan mengenai objek yang berlangsung terlalu cepat 

atau lambat. 

Terdapat 7 klasifikasi utama dalam media pembelajaran (hl. 14-24), yaitu: 

• Media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Jenis pembelajaran yang 

menggunakan media grafis seperti bagan, diagram, sketsa, poster, dan 

lain-lain, buku, atau foto. Kelebihan dari media bahan cetak adalah 

dapat menggapai massa dengan mudah sehingga mempermudah 

penyampaian informasi untuk pembelajaran dalam jumlah banyak, 

sesuai dengan minat dari target audiens, dapat digunakan kapan saja 

dan dimana saja tanpa membuat ketidaknyamanan atau kesusahan bagi 
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pembaca, menjadi jauh lebih menarik apabila menggunakan gambar 

atau ilustrasi dan berwarna. 

• Media proyeksi diam. Jenis pembelajaran yang menggunakan media 

visual dengan menggunakan proyeksi. 

• Media audio. Jenis pembelajaran yang hanya dapat didengar. 

• Media audiovisual diam. Jenis pembelajaran yang dapat dilihat dan 

didengar, namun objek yang dilihat tidak merupakan still-image atau 

gambar yang hanya memiliki sedikit pergerakan. 

• Film. Jenis pembelajaran yang menggunakan media film. 

• Televisi. Jenis pembelajaran yang menggunakan media televisi. 

• Multimedia. Jenis pembelajaran yang menggunakan beberapa media 

yang menjadi satu kesatuan unit. 

2.2 Buku 

Menurut Haslam (2006), Buku adalah media penyimpanan data, pengetahuan, 

informasi, kepercayaan, ide, dan lainnya yang sudah digunakan dari sejak zaman 

dahulu kali hingga saat ini (hl. 6) yang efisien dan praktis karena mudah dibawa 

kemana dan tanpa bergantung tempat dan waktu (hl. 9). 

2.2.1 Fungsi Buku 

Menurut National Reading Campaign (2013), terdapat berbagai macam manfaat 

yang didapatkan dengan membaca buku, manfaat-manfaat tersebut adalah: 
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1. Meningkatkan partisipasi orang. 

2. Meningkatkan rasa empati yang membuat orang dapat mengerti keadaan 

orang lain dengan memikirkan apabila dirinya yang berada di keadaan itu. 

3. Meningkatkan hubungan seseorang. 

4. Menambah pengetahuan akan diri sendiri. 

5. Meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. 

6. Menurunkan tingkat stres. 

7. Menurunkan resiko seseorang mengalami dementia. 

8. Meningkatkan kemampuan kognitif orang. 

9. Mendukung kesuksesan di masa depan. 

10. Menurut penelitian, orang yang lebih sering membaca mempunyai 

kecenderungan untuk berpenghasilan lebih besar daripada yang tidak suka 

membaca. 
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2.2.2 Anatomi Buku 

Haslam (2006, hl.10-11) membagi buku kedalam tiga bagian, yaitu: 

Gambar 2.1. Book Block 

 (Haslam, 2006) 

• Book Block. Book Block adalah bagian-bagian fisik buku. Terdiri dari 19 

bagian, yaitu: Spine (bagian penutup jilid cover buku), Head Band (bagian 

pita yang menutupi bagian jilid buku), Hinge (lipatan pada kertas di antara 

pastedown dan fly leaf), Head Square (bagian pelindung buku), Front 

Pastedown (bagian endpaper  yang ditempel di cover), Cover (Bagian luar 

buku, berupa kertas tebal atau papan), Foredge Square ( Pelindung sisi 

buku yang berupa cover dan bagian belakang), Front Board (cover bagian 

depan buku), Tail Square (bagian pelindung yang terbentuk karena lebih 

besarnya cover dibanding kertas isi), Endpaper (kertas tebal yang 

digunakan untuk melindungi bagian dalam cover dan mendukung hinge), 

Head (buku bagian atas), Leaves (selembar kertas), Back Pastedown 

(endpaper yang ditempel pada bagian belakang), Back Cover (cover 
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belakang), Foredge (bagian ujung depan buku), Turn-in (bagian kertas 

atau kain yang dilipat kedalam dari cover ke dalam), Tail (bagian paling 

bawah buku), Fly Leaf (bagian kertas untuk membalik), Foot (bagian 

bawah buku). 

Gambar 2.2. Page and Grid 

 (Haslam, 2006) 

• Page. Page adalah halaman dalam buku. Terdiri dari 11 bagian: Potrait 

(format kertas dimana tinggi kertas lebih besar daripada lebar kertas), 

Landscape (format kertas dimana lebar kertas lebih besar daripada tinggi 

kertas), Page Height and Width (ukuran dan kertas), Verso (bagian kiri 

dari lembar halaman di buku yang biasa berisi nomor genap), Single Page 

(selembar kertas yang ditempel dengan cover pada bagian kiri), Double-

page Spread (dua kertas pada bagian kanan dan kiri), Head (bagian atas 

dari buku), Recto (bagian kanan buku yang biasa ditulis nomor ganjil), 
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Foredge (bagian ujung dari depan buku), Foot (bagian bawah buku), 

Gutter (bagian tengah buku yang dijilid).   

• Grid. Grid adalah kerangka yang dibagus atas garis horizontal dan vertikal 

yang berguna untuk mendesain peletakan di halaman tersebut. Grid terbagi 

menjadi 12 bagian: Folio Stand (garis yang menunjukan posisi dari nomor 

halaman), Title Stand (garis yang menunjukan posisi dari judul), Head 

Margin (bagian margin yang ada di bagian atas halaman), Interval/Column 

Glutter (garis lurus vertikal yang membagi antar kolum), Gutter 

Margin/Binding Margin ( margin bagian dalam yang dekat dengan bagian 

jilid kertas), Running Head Stand (garis yang memisahkan posisi grid dari 

running head), Picture Unit (kolom grid yang terdiri dari baseline yang 

dipisahkan garis), Dead Line (garis antara picture units), Column 

Width/Meassure (lebar kolom menentukan panjang garis individual), 

Baseline (garis dimana tulisan berada), Column (bentuk persegi Panjang di 

grid yang digunakan untuk menyusun tulisan), dan Foot Margin (margin 

di bagian bawah kertas atau halaman). 
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2.2.3 Penjilidan 

Menurut Lupton (2008, hl. 120-121) terdapat 10 cara untuk menjilid buku, yaitu: 

Gambar 2.3. Case Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Case Binding (Hardcover). Sebuah teknik yang menggabungkan halaman-

halaman dengan menempelkan halaman tersebut dengan linen tape dan 

kemudian ditempel kepada case ( yang berupa cover depan, spine, dan 

cover belakang). 

Gambar 2.4. Perfect Binding 

 (Lupton, 2008) 
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• Perfect Binding. Teknik yang menggabungkan halaman-halaman menjadi 

satu kumpulan dan lalu langsung ditempelkan pada cover (softcover). 

Gambar 2.5. Tape Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Tape Binding. Teknik penjilidan dengan menggunakan tape yaitu dengan 

melakban bagian ujung dari halaman-halaman dan cover yang dijadikan 

satu. 

Gambar 2.6. Side Stich Binding 

 (Lupton, 2008) 
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• Side Stich Binding. Teknik penjilidan dengan menggunakan staples, yaitu 

dengan menggabungkan halaman-halaman dan cover kemudian 

menjilidnya menjadi satu dengan menggunakan staples. 

Gambar 2.7. Saddle Stich Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Saddle Stich Binding. Teknik yang menggabungkan halaman dan cover 

ketika dalam proses pencetakan dengan format spread kemudian dilipat 

dan dijilid di bagian tengah menggunakan staples. 

Gambar 2.8. Pamphlet Stich Binding 

 (Lupton, 2008) 
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• Pamphlet Stich Binding. Teknik ini mempunyai kemiripan dengan teknik 

menjilid saddle stich, namun halaman-halaman dan cover dijilid dengan 

menggunakan benang. Bila ingin menggunakan teknik ini terdapat salah 

satu kekurangannya, yaitu hanya dapat digunakan untuk buku dengan 

jumlah halaman maksimal 36 halaman.  

Gambar 2.9. Screw and Post Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Screw and Post Binding. Teknik ini menggunakan bor dan sekrup sebagai 

cara penjilidannya, yaitu ketika halaman-halaman dan cover sudah disusun 

menjadi satu, salah satu sisinya akan dibor dan kemudian diikat dengan 

sekrup. 
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Gambar 2.10. Stab Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Stab Binding. Teknik penjilidan yang juga bernama Japenese binding ini 

menggunakan teknik menjahit salah satu sisi kumpulan halaman-halaman 

dan cover. 

Gambar 2.11. Spiral Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Spiral Binding. Teknik ini menggunakan kawat berbentuk spiral sebagai 

penyatu halaman-halaman dan cover yang ada. 
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Gambar 2.12. Plastic Comb Binding 

 (Lupton, 2008) 

• Plastic Comb Binding. Teknik ini memiliki kemiripan dengan teknik 

spiral binding namun bahan yang digunakan bukanlah kawat melainkan 

plastik. 

2.2.4 Buku Self-help 

Menurut Bergsma (2007), buku self-help adalah pedoman bagi banyak orang yang 

mencari bantuan akan masalahnya secara psikologis. Buku adalah pedoman untuk 

menyelesaikan masalah atau memilih pilihan dalam hidup secara psikologis, buku 

self-help sendiri adalah buku yang berguna untuk membantu menyelesaikan 

masalah psikologis tanpa bantuan dari psikolog atau tenaga ahli lainnya. Tema 

yang biasanya diangkat dalam bentuk buku self-help adalah: 
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• Pertumbuhan. Pertumbuhan pribadi menjadi versi dirinya yang 

lebih baik. 

• Hubungan. Hal yang dibahas mengenai hubungan adalah masalah 

yang sering terjadi karena adanya salah paham atau kurangnya 

komunikasi di dalam suatu hubungan. 

• Mengatasi. Buku jenis ini berusaha untuk membantu pembacanya 

untuk mengatasi masalah yang mereka miliki seperti salah satunya 

mengenai stres, bagaimana cara mengatasi dan mengurasi stres 

yang dimilikinya.  

• Identitas. Buku jenis ini berusaha membantu pembacanya untuk 

dapat mengintrospeksi dan mengenal diri sendiri lebih lebih dalam 

lagi dari sebelumnya. 

Menurut Mains and Scogin yang dikutip oleh Bregsma (2007) buku 

self-help dapat membantu orang yang memiliki penyakit mental yang 

dianggap relatif ringan seperti stres, anxiety, kecanduan alkohol, dan lain-

lain, namun tidak dianjurkan untuk mengobati penyakit mental yang berat, 

karena dibutuhkan pertolongan ahli. 
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2.2.5 Tipografi 

Menurut Willen dan Strals (2009, hl. 33-35) huruf dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuk dan sejarahnya: 

Gambar 2.13. Humanist/Old Style 

 (Willen dan Strals, 2009) 

1. Humanist/Old Style. Dibuat pada masa Renaissance dan Baroque, 

terinspirasi dari gaya tulisan tangan orang Romawi kuno yang tulisannya 

terkesan ringan dan terang dalam arti tipis dan tidak tebal, dengan bentuk  

organik mereplika tulisan tangan dan kaligrafi. 

Gambar 2.14. Transitional/Neoclassical 

 (Willen dan Strals, 2009) 

2. Transitional/Neoclassical. Pada jenis tipografi ini masih terlihat inspirasi 

dari tipografi Humanis tetapi bentuknya lebih teratur, simetris, dan 

rasional. 
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Gambar 2.15. Modern/Didone 

 (Willen dan Strals, 2009) 

3. Modern/Didone. Mempunyai ciri sangat berbeda dari tipografi kaligrafi 

sebelumnya, terlihat lebih seperti dibuat secara mekanik daripada ditulis 

secara lembut. 

Gambar 2.16. Slab Serif/Egyptian 

 (Willen dan Strals, 2009) 

4. Slab Serif/Egyptian. Pada awalnya digunakan untuk menjadi tipografi 

yang menarik perhatian dengan berat dan ketebalannya, tipografi ini 

terinspirasi dari gaya seni Mesir Kuno yang terkesan berat dan horizontal 

seperti batu bata. Pertama kali dibuat pada abad 19 untuk periklanan. 
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Gambar 2.17. Clarendon 

 (Willen dan Strals, 2009) 

5. Clarendon. Bagian dari tulisan slab serif yang lebih spesifik, berbentuk 

seperti Egyptian serif namun lebih modern dengan adanya bentuk yang 

lebih organis. 

Gambar 2.18. Humanist Sans Serif 

 (Willen dan Strals, 2009) 

6. Humanist Sans Serif. Besar garis yang telah diatur, kontras yang lebih 

besar, merupakan tulisan humanist sans serif versi italic yang terinspirasi 

dari kaligrafi. 
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Gambar 2.19. Transitional Sans Serif/Industrial or Realist Sans Serif 

 (Willen dan Strals, 2009) 

7. Transistional Sans Serif/Industrial or Realist Sans Serif. Diciptakan untuk 

industri periklanan, berdasarkan pelukis tanda kontemporer. Tidak 

terinspirasi tulisan tangan, lebih merupakan tulisan fungsional. 

Gambar 2.20. Geometric Sans Serif 

 (Willen dan Strals, 2009) 

8. Geometric Sans Serif. Berdasarkan bentuk geometris daripada humanis, 

terbentuk dari lingkaran, segitiga, dan garis lurus. Walaupun diciptakan 

pada abad 20 awal, namun beberapa proporsinya memiliki persamaan 

dengan gaya klasik Romawi. 
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Gambar 2.21. Half Block/Octagonal 

 (Willen dan Strals, 2009) 

9. Half Block/Octagonal. Gaya yang dipopulerkan oleh pelukis tanda dan 

pengerajin kayu pada abad 19. Gaya ini dibentuk dari segi 8 menggunakan 

garis lurus. 

Gambar 2.22. Script/Cursive 

 (Willen dan Strals, 2009) 

10. Script/Cursive. Tipografi yang terinspirasi dari tulisan tangan huruf 

sambung. Namun Cursive terdiri dari tulisan huruf kecil yang tidak 

menyambung, berbeda dengan script dimana antar huruf kecil 

menyampung. Walaupun berbeda dalam hal huruf kecil, tetapi Script dan 

Cursive di desain untuk digunakan dengan mencampur huruf besar-kecil.  
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Gambar 2.23. Decorative/Display/Ornamental 

 (Willen dan Strals, 2009) 

11. Decorative/Display/Ornamental. Jenis tipografi yang dibuat dan 

digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan biasanya ditulis dengan 

menggunakan huruf besar. Tipografi jenis ini lebih mementingkan 

keindahan daripada keterbacaan.  

Gambar 2.24. Humanist/Old Style 

 (Willen dan Strals, 2009) 

12. Organic. Secara general jenis tipografi ini terinspirasi dari buatan manusia 

atau alam. Bentuk dari tipografi ini adalah spontan, longar, atau 

bertumbuh. Walaupun beberapa organic typeface dapat dikatakan sebagai 

decorative juga, namun beberapa font dapat dibaca dengan berbagai 

macam ukuran dan mempunyai kesan tulisan tangan yang hangat. 
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Gambar 2.25. Black Letter/Old English/Gothic 

 (Willen dan Strals, 2009) 

13. Black Letter/Old English/Gothic. Terinspirasi dari gaya tulisan tangan 

pada adad pertengahan Eropa yang mempunyai ciri-ciri terdapat perbedaan 

ketebalan garis yang kontras dan jarak antar huruf yang lumayan besar 

sehingga menimbulkan kesan berat, gelap, dan hitam. Jenis tipografi ini 

lebih sulit untuk dibaca.  

2.2.6 Grid 

Menurut Tondreau (2009) grid adalah pedoman yang dibuat untuk membantu 

pengaturan elemen-elemen desain yang ada di dalam sebuah tempat atau halaman 

agar dapat menginformasikan hal-hal kepada audiens dengan lebih baik (hl. 8). 

Menurut Samara (2005, hl.22), keuntungan dari menggunakan grid adalah 

menjadikan desain yang dibuat menjadi jelas, efisien, ekonomis, dan adanya 

kelanjutan atau persamaan akan desain-desain. Terdapat komponen-komponen 

yang ada didalam grid (hl. 25), yaitu: 

 

 

 

Perancangan Media Informasi..., Cynthia Evangelina, FSD UMN, 2019



27 

 

 

Gambar 2.26. Komponen Grid 

 (Samara, 2005) 

• Columns. Bagian vertikal dari grid.  

• Modules. Bagian ruang yang dihasilkan dari pertemuan garis vertikal dan 

horizontal, mempunyai ukuran yang sama. 

• Margins. Ruang yang berada diantara ujung kertas dengan isi halaman. 

Biasanya dapat diisi dengan notes dan captions. 
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• Spatial zones. Kumpulan modules atau columns yang merupakam tempat 

atau ruang untuk menaruh elemen-elemen desain yang dibutuhkan seperti 

foto, tulisan, dan lain-lain. 

• Flowlines. Sebuah garis lurus yang panjangnya melewati halaman desain, 

berguna sebagai panduan meng-layout. 

• Markers. Digunakan untuk membantu pembaca melihat atau membaca 

dokumen, terdiri dari nomor halaman, headers, footers, dan icons.  

Terdapat lima struktur dasar dari sebuah grid (hl.26-31), yaitu: 

1. Manuscript Grid. Jenis ter-simple yang berupa area persegi panjang besar 

berukuran besar. Digunakan untuk menulis tulisan yang banyak dan 

berlanjut seperti buku atau essay. 

Gambar 2.27. Manuscript Grid 

 (Samara, 2005) 
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2. Column Grid. Terorganisi oleh 2 atau beberapa kolom vertikal. Digunakan 

untuk memisahkan beberapa informasi berbeda seperti foto, tulisan, judul, 

dan lain-lain. 

Gambar 2.28. Column Grid 

 (Samara, 2005) 

3. Modular Grid. Berbentuk dari column grid yang dibagi dengan garis-garis 

horizontal yang membuat columns menjadi rows. Biasa digunakan pada 

projek yang memiliki tingkat kerumitan tinggi. Digunakan untuk informasi 

yang kompleks seperti pada koran, kalender, tabel, dan lain-lain. 
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Gambar 2.29. Modular Grid 

 (Samara, 2005) 

4. Hierarchical Grid. Digunakan untuk membagi halaman dengan visual dan 

informasi yang berbeda dari grid yang lain, tidak sesuai dengan kategori 

manapun. Menyesuaikan dengan informasi-informasi yang perlu 

diorganisir dan bersifat lebih organis dari grid yang lain. Dapat digunakan 

untuk mendesain layout buku, poster, halaman web, dan lain-lain. 
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Gambar 2.30. Hierarchial Grid 

 (Samara, 2005) 

2.2.7 Warna 

Menurut Holtzschue (2011), warna adalah suatu hal yang memberikan suatu 

kesan kepada manusia, menimbulkan suatu persepsi, emosi, menstimulasi 

penglihatan, menenangkan jiwa, berguna untuk mengekspresikan suatu hal, tetapi 

dapat juga menjadi hal yang mengganggu, atau bersifat kultural, dan 

menyimbolkan sesuatu. Warna memberikan sensasi bagi panca indra manusia (hl. 

3). Persepsi kita akan warna terpengaruh dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, 

seperti biru terlihat segar karena kita konotasikan dengan warna biru pada langit 

atau perairan yang indah (hl. 4). 
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Menurut Mahnke yang dikutip oleh Holtzschue (2011, hl. 57) terdapat 

enam jenis level respon manusia akan warna, yaitu: 

• Personal. 

• Terpengaruh dari fesyen, gaya, dan tren yang ada. 

• Terpengaruh suatu budaya. 

• Simbolisasi akan suatu hal, pesepsi kita akan hal tersebut. 

• Alam bawah sadar, secara tidak sadar. 

• Reaksi biologis akan warna tersebut. 

Menurut Morioka dan Stone (2006, hl. 24-31), terdapat makna psikologi 

dari suatu warna, seperti: 

• Merah, melambangkan perasaan cinta, semangat, kekuatan, emosi, 

keberanian, dan lain-lain. 

• Kuning, melembangkan sikap positif, kebahagiaan, semangat, 

harapan, dan lain-lain. 

• Biru, melambangkan ilmu, kebersihan dan kerapihan, kemajuan, 

keadilan, kesedihan, dan lain-lain. 

• Hijau, melambangkan pertumbuhan, kesehatan, alami, kejujuran, 

racun, dan lain-lain. 
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• Ungu, melambangan hal-hal mistik, imajinasi, kekayaan, inspirasi, 

dan lain-lain. 

• Jingga, melambangkan ramah tamah, keributan, kreatifitas, energi, 

dan lain-lain. 

• Hitam, melambangkan kemewahan, elegan, loneliness, ketakutan, 

perasaan negatif, dan lain-lain. 

• Putih, melambangkan kesucian, kepolosan, spiritual, kejujuran, 

kesempurnaan, dan lain-lain. 

• Abu-abu, melambangkan keamanan, perasaan jenuh, sedih, 

kedewasaan, kesembangan, dan lain-lain. 

2.3 Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009, hl. 6) ilustrasi adalah sebuah hybrid dari seni dan desain 

yang berguna untuk menginformasikan suatu hal kepada audiensnya namun juga 

dibuat berdasarkan gaya personal ilustrator tersebut. Ilustrasi dapat digunakan ke 

berbagai macam media baik online atau offline. 

2.3.1 Fungsi Ilustrasi 

Menurut Male (2007, hl. 112-209) mengatakan terdapat 5 fungsi ilustrasi: 

1. Fungsi dokumentasi, referensi, dan instruksi. Ilustrasi yang menyampaikan 

informasi dokumentasi,referensi, dan instruksi melingkupi berbagai 

macam tema yang luas. Ilustrasi yang dibuat juga dapat secara 

literal,representasi visual, sambungan gambar yang simple atau kompleks, 
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konseptual, dalam bentuk diagram, dan lain-lain. Ilustrasi adalah media 

instruksi yang baik. Dengan menggunakan ilustrasi, informasi dapat lebih 

mudah untuk dicerna. Ilustrasi ini dapat dijumpai pada infografik, buku, 

boardgame, dan lain-lain. 

Gambar 2.31. Contoh Ilustrasi Dokunentasi, Referensi, dan Instruksi 

 (Male, 2007) 

2. Fungsi komentar. Ilustrasi sebagai media untuk mengkritik atau 

memberikan nasihat/komentar kepada suatu isu yang ada di masyarakat 

seperti politik atau masalah sosial. Jenis ilustrasi ini banyak dijumpai di 

koran, majalah, dan bidang-bidang jurnalistik lainnya. 

Gambar 2.32. Contoh Ilustrasi Komentar 

 (Male, 2007) 
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3. Fungsi bercerita. Ilustrasi sebagai media penjelas yang menceritakan suatu 

cerita fiktif, sebagai representasi visual dari cerita fiktif yang dapat 

membantu pembaca untuk lebih mudah menghayati cerita tersebut. 

Gambar 2.33. Contoh Ilustrasi Bercerita 

 (Male, 2007) 

4. Fungsi persuasi. Ilustrasi yang biasa digunakan di dunia advertising, 

sebagai ilustrasi yang bertujuan untuk mempromosikan, mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan atau merasakan sesuatu. 

Gambar 2.34. Contoh Ilustrasi Persuasi 

 (Male, 2007) 
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5. Fungsi identitas. Ilustrasi sebagai brand visual, yang berfungsi untuk 

memperkenalkan brand tersebut di masyarakat. Hal ini tidak hanya berupa 

brand sebuah perusahaan atau toko, namun juga brand dalam arti seperti 

citra dari sebuah buku, yang dapat dilihat dari cover. 

Gambar 2.35. Contoh Ilustrasi Identitas 

 (Male, 2007) 

2.3.2 Jenis Ilustrasi 

Ilustrasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan gaya pembuatannya (hl. 60-

93), yaitu: 

• Ilustrasi konseptual. Ilustrasi yang dibuat dengan gaya imajinatif, yang 

tidak sesuai dengan bentuk asli yang ada di dunia, namun berbentuk sesuai 

pikiran pembuatnya, maka itu gaya ilustrasi ini mempunyai gaya tersendiri 

sesuai dari pemikiran pembuatnya. Ilustrasi seperti ini dapat dilihat dengan 

dalam bentuk surealis, abstrak, dan lain-lain.  
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Gambar 2.36. Contoh Ilustrasi Konseptual 

 (Male, 2007) 

• Ilustrasi literal. Ilustrasi yang dibuat dengan menggunakan atau sesuai 

dengan bentuk asli yang ada di dunia. Merupakan ilustrasi realis, namun 

ilustrasi ini  dibagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu hyperrealism dan 

stylized realism. Hyperrealism adalah gaya ilustrasi yang sangat mirip 

dengan bentuk,warna, ukuran, proporsi, gerakan, perspektif, dan lain-lain 

dari objek yang di gambar di kehidupan nyata. Stylized realism adalah 

gaya ilustrasi yang dipengaruhi oleh ekspresionisme sehingga 

menciptakan gambar yang realistis namun dengan berlebihan, distortif, 

dan lain-lain yang sesuai dengan gaya ekspresionisme. 

Gambar 2.37. Contoh Ilustrasi Literal 

 (Male, 2007) 
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2.3.3 Ilustrasi dalam Buku 

Menurut Osborn (n.d.), picture book dapat digunakan untuk berbagai 

macam genre yang ada, tidak terpaku pada suatu hal saja, dapat berupa 

fiksi ataupun non-fiksi. Jenis-jenis yang termasuk dalam buku ini adalah 

picture books, illustrated storybooks, concept books dan informational 

books. Fungsi ilustrasi disini adalah untuk membantu tulisan 

menyampaikan pesannya. Saat ini buku ilustrasi tidak hanya 

diperuntukkan bagi anak-anak saja, namun juga untuk orang dewasa. 

Menurut Zvirin sebagaimana dikutip oleh Osborn (n.d.), terdapat 

perubahan besar yang  menyebabkan menipisnya batas akan buku yang 

diperuntukkan untuk orang dewasa dengan buku yang diperuntukkan 

untuk anak-anak. Buku dengan jumlah halaman yang sedikit yang dihiasi 

gambar-gambar tidak lagi dinilai hanya untuk anak-anak. Namun, 

walaupun begitu masih ada beberapa batasan yang membedakan buku 

yang diperuntukkan untuk orang dewasa dengan buku anak-anak. Hal 

tersebut adalah: 

• Mengambil tema atau topik dewasa, maksudnya adalah tema atau 

topik yang lebih berat dan dalam yang membutuhkan lebih banyak 

waktu berfikir. 

• Ilustrasi yang lebih kompleks baik dari pemikiran dibaliknya atau 

eksekusi. 
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• Tulisan yang relatif lebih banyak dengan bahasa yang lebih 

dewasa. 

• Arti yang tidak terlalu literal. 

• Memiliki pengertian yang dapat bermakna ganda, dapat dimengerti 

oleh pembaca muda dan tua dengan berbeda. 

• Fiksi atau non-fiksi, tidak terdapat batasan. 

• Memiliki ilustrasi yang dibuat dengan baik dan indah sehingga 

sejuk dipandang mata.  

2.4 Psikologi Perkembangan 18-25 Tahun 

Menurut Elizabeth Hurlock (1996) usia 18-25 tahun termasuk kedalam kelompok 

usia dewasa dini yang digolongkan untuk orang berusia 18-40 tahun. Masa 

dewasa dini adalah masa dimana orang sudah mulai masuk kedalam masyarakat 

dengan tanggung jawab yang baru dan mulai adanya ekspektasi-ekspektasi yang 

diberatkan kepada mereka seperti mendapatkan pekerjaan, membayar pajak, 

menikah, mempunyai anak dan lain-lainnya. Walaupun di negara-negara lain 

memiliki batas umur yang berbeda untuk dapat menganggap seorang individu 

sebagai orang dewasa namun dapat dikatakan seseorang dianggap dewasa secara 

resmi ketika ia sudah mendapat hak dan tanggung jawab seperti sebagaimana 

orang dewasa, contohnya ketika sudah dapat membuat SIM, diperbolehkan untuk 

minum minuman keras oleh hukum negara, terdapat ekspektasi dari masyarakat 

untuk membayar pajak, dan lain-lainya.  
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 Penjelasan lainnya, masa dewasa dini menandai adanya perubahan fisik 

dan psikologis yang menyebabkan terjadinya penyesuaian diri akan posisi 

individu di masyarakat akan tekanan-tekanan dan harapan masyarakat akan 

mereka (hl. 246). 

2.4.1 Ciri-ciri Masa Dewasa Dini 

Terdapat beberapa hal yang dapat menggambarkan masa dewasa dini (Hurlock, 

1996, hl. 246), yaitu: 

• Merupakan masa dimana individu melakukan penyesuaian kepada 

keadaan di masyarakat yang mempunyai harapan-harapan sosial terhadap 

anggotanya. 

• Masa dimana individu diharapkan untuk menambah perannya di mata 

masyarakat, seperti menjadi seorang suami/istri, pencari nafkah, orangtua, 

dan lain-lain. 

• Melakukan penyesuaian diri secara mandiri tanpa bantuan pihak lain 

karena diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga 

membuat individu merasa sungkan meminta pertolongan karena takut akan 

di cap “belum dewasa”. 

• Berusaha untuk melepaskan ketergantungan dengan orang lain seperti 

orangtua, teman, guru, dan lain-lain. 
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Namun ciri-ciri masa dewasa dini (hl. 247-252) adalah: 

• Sebuah masa settle down, yaitu masa dimana seseorang sudah harus 

meninggalkan sifat-sifat kekanakannya dan mengambil tanggung jawab 

yang ada. 

• Masa bermasalah, maksudnya adalah masa dewasa dini ini adalah masa 

dimana banyaknya masalah baru yang harus dihadapi individu, yang 

berbeda dengan masalah-masalah yang pernah dihadapi mereka 

sebelumnya. Banyak anak muda yang belum siap untuk mengatasi 

masalah-masalah baru ini, kebebasan-kebebasan baru ini justru membuat 

masalah-masalah yang tak terduga sebelumnya. 

• Masa ketegangan emosional, ketika pada masa remaja orang-orang 

mengalami masa pencarian jadi diri sehingga emosinya berubah-ubah dan 

menjadi lebih sensitif, pada masa dewasa ini individu mengalami 

kebingungan dan merasa resah karena berada pada lingkungan baru 

dengan masalah-masalah baru serta perasaannya yang merasa sudah 

dewasa dan harus menjadi mandiri. 

• Masa ini juga merupakan masa keterasingan sosial, dimana hubungan 

individu dengan kelompok pertemanannya menjadi berjarak, hal ini 

disebabkan karena kesibukan individu diluar dengan pekerjaan atau 

keluarga yang menyebabkan kurangnya interaksi dengan teman sebaya 

mereka dulu, berbeda ketika masih berada pada masa sekolah atau kuliah 

dimana adanya interaksi intens diantara teman sebaya. 
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• Masa ketergantungan, walaupun seperti yang dikatakan diatas bahwa masa 

dewasa dini individu mempunyai gengsi untuk meminta pertolongan orang 

lain namun pada akhirnya masih banyak dewasa dini yang pada akhirnya 

bergantung pada orang lain, 

•  Masa dewasa ini adalah masa dimana terjadi perubahan nilai yang dianut, 

hal ini terjadi karena adanya pengalaman dan hubungan baru yang 

dibentuk sehingga mengubah pola pikir individu tersebut. 

• Masa dewasa ini merupakan masa penyesuaian diri akan cara hidup yang 

baru, masa ini adalah masa dimana paling banyak terjadi perubahan. Hal 

ini terpengaruh dari kondisi lingkungan baru yang semakin luas dan 

bertemu dengan orang-orang baru yang mempunyai pemikiran yang 

berbeda-beda. 

• Pada masa dewasa dini orang muda justru merasa bangga akan 

individualitas mereka, apa yang membedakan mereka dari orang lain. 

Mereka menganggap hal ini sebagai hal positif, mereka tidak merasa harus 

sama dengan orang-orang sebaya. Masa ini dapat dikatakan masa kreatif 

karena individu akan lebih menunjukan kemampuan dan minat mereka. 

2.5 Stres 

Menurut Yehuda (2011, hl. 86-87), stres adalah kondisi emosional yang 

disebabkan oleh beberapa faktor emosional dan keadaan yang juga dapat 

mempengaruhi secara fisik. Stres tidak dapat dihindari karena sudah merupakan 

hal yang pasti dialami akibat dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari yang 
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menuntut standar yang tinggi sehingga stress menjadi bagian dari kehidupan kita. 

Stres dapat terjadi akibat dari sense of urgency, rasa kompetitif di lingkungan 

yang keras, gaya hidup yang tidak sabar, tenggat waktu, dan juga dapat terjadi 

akibat dari trauma, rasa kehilangan, masa perang, sakit, dan lain-lain. Stres yang 

berat dan berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai penyakit mental dan fisik, 

seperti anxiety, depression, cancer, diabetes,dan lain-lain. 

Menurut Lazarus yang dikutip (Yehuda, 2011) terdapat tiga sumber dari 

stres, yaitu: kehilangan, ancaman, dan tantangan. Stres terjadi sebagai respon 

defensif tubuh menghadapi pengaruh luar yang dianggap mengancam dirinya. 

Apabila tubuh merasa hal itu kurang berpengaruh maka tubuh akan mengeluarkan 

responnya dalam bentuk mental atau fisik seperti: chronic pain, anxiety, sakit 

pencernaan, sakit kepala, perasaan marah, panik, takut, sedih, depresi, dan lain-

lain. Ketika stres maka tubuh mengalami kenaikan detak jantung dan tekanan 

darah, mengeluarkan hormon stress yaitu ACTH dan cortisol yang mengaktifkan 

sistem gugup yang membuat respon “fight or flight” dan mengeluarkan IgA dan 

IL-1, IL-6, dan IL-10 yang merupakan pembuat stres. 

2.6 Musik 

Menurut Ansdell (2014), penerimaan informasi fisiologis manusia terbagi menjadi 

dua sumber: dari luar tubuh itu dan dari lingkungan luar. Dari lingkungan luar 

salah satu penerimaannya adalah musik. Pengaruh-pengaruh luar ini kemudian 

disampaikan ke pusat sistem syaraf sebagai potensi pergerakan dan akan diproses 

lebih lanjut (hl. 18). Respon-respon yang dihasilkan adalah berdasarkan dari 
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insting dasar manusia untuk bertahan. Selama berjalannya waktu, insting ini 

diterima tubuh sebagai kode akan bagaimana tubuh harus bertindak (hl. 19). 

Kata music berasal dari sembilan dewi Yunani yang disebut Greek Muses, 

yang merupakan dewi-dewi akan seni rupa dan sains. Orang Yunani kuno percaya 

bahwa pencapaian di bidang seni dan sains diilhami secara ilahi, dengan urutan 

pertama seni baru kemudian sains. Pengaruh emosional yang didapatkan dari 

musik dapat terpengaruh berdasarkan hal itu bagi orang Yunan kuno. Darisana 

kita dapat melihat bagaimana pengaruh sensor tertentu dari rentang suara dapat 

mempengaruhi respon fisiologis intens yang diwujudkan dalam bentuk respon 

emosional (hl. 22). Musik berbicara secara langsung kepada tubuh melalui intuitif 

yang bahkan tidak disadari oleh kesadaran kita, dan tubuh kita mendengarkannya. 

Musik secara langsung merangsang kekuatan memperbaiki dari tubuh, seperti 

yang dikatakan Hyman dan Liponis katakan bahwa musik mendukung biologi 

manusia, bukan mengganggunya (hl. 24). 

Musik mempunyai kekuatan untuk mengubah perilaku, menenangkan atau 

menyegarkan badan, menghidupkan jiwa, mempengaruhi perkembangan kognitif, 

menaikan mekanisme menyembuhkan diri tubuh, menghibur, secara general 

memberikan respon kenyamanan, atau di beberapa hal ketidaknyamanan. Menurut 

Arthur Schopenhauer, efek dari musik itu dapat langsung dimengerti oleh semua 

orang (hl. 27). Musik adalah kumpulan suara artifisial yang disulap dan diatur 

oleh manusia, merefleksikan kejadian, energi, sensasi, emosi, dan ritme, berasal 

dari emosi, fisiologis, psikologis, dan keadaan lingkungan (hl. 31). 
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2.6.1 Elemen Musik 

Suatu hal dikatakan sebagai musik apabila memiliki 6 elemen ini (hl. 34-35): 

• Periodicity. Ritme atau kecenderungan sebuah hal untuk terjadi berulang-

ulang di selang waktu yang sama. 

• Melody. Nada-nada yang terhubung satu sama lain yang membentuk suatu 

hubungan.  

• Harmony. Suara-suara yang bersuara pada saat yang sama yang 

membentuk satu kesatuan. 

• Dynamics. Energi pada suara yang terdapat di amplitudo (rentang suara) 

dari gelombang suara. 

• Timbre. Warna nada yang dihasilkan dari fakta bahwa suara tidak bergetar 

dengan cara yang sama sepanjang saat. 

• Form. Secara garis besar adalah segala elemen-elemen diatas yang 

digabungkan. 

2.7 Pengaruh Musik kepada Stres 

Menurut Yehuda (2011, hl.89), musik mempunyai pengaruh langsung dalam 

mengurangi stres, salah satunya adalah kepada hormon Cortisol, yang merupakan 

hormon utama stres. Ketika seseorang mengalami stres maka akan terjadi 

peningkatan Cortisol pada tubuh, hal itu terjadi untuk mempersiapkan tubuh pada 

masa ‘fight or flight’. Ketika mendengarkan musik terjadi tingkat penurunan pada 

Cortisol yang berarti penurunan dalam stres. Musik major seperti Mozart Allegro 
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con spirit K448 dapat menurunkan stres dan menciptakan perasaan kebahagiaan 

lebih dari musik minor. Techno-music meningkatkan hormon-hormon stres seperti 

Cortisol, sedangkan musik klasik seperti Beethovwn Symphony 6 menurunkan 

tingkat Cortisol. 

 Seperti yang sebelumnya dikatakan, stres meningkatkan detak jantung dan 

tekanan darah, penelitan menyatakan kalau musik seperti Mozart, Symphony #40, 

String Quartet #2 dan lain-lain dapat menaikan atau menurunkan detak jantung 

dan tekanan darah. Musik dengan tempo yang pelan, tetap, dan dengan ritme yang 

berulang-ulang mempunyai efek hipnotis yang dapat menenangkan orang. Musik 

memberi ketenangan dengan jalan sebagai hiburan psikologi. Musik yang dapat 

digunakan sebagai penenang adalah musik dengan tempo dibawah 80 ketukan per 

menit (dibawah tempo detak jantung biasa), ritme yang tidak berubah secara tiba-

tiba, menggunakan piano, violin, seruling, dan lain-lain. Musik jenis ini 

mempengaruhi dengan cara menenangkan ritme tubuh yang naik akibat dari stres.   
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