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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 

Menurut Haslam (2006), buku adalah bentuk paling awal dari pengarsipan atau 

penyimpanan informasi, pengetahuan, dan ide. Definisi fisik buku adalah kumpulan 

lembaran yang dijilid menjadi suatu kesatuan yang melindungi, menjelaskan, serta 

menyampaikan informasi kepada pembacanya. Buku berfungsi sebagai instrumen 

komunikasi yang mudah dibawa serta tahan lama melintasi tempat dan waktu (hlm. 

9). 

2.1.1. Anatomi Buku 

Haslam (2006) menjelaskan bahwa bagian-bagian pada buku mempunyai nama 

teknisnya tersendiri yang digunakan dalam dunia percetakan, terdiri atas (hlm. 20): 

 

Gambar 2.1. Anatomi Buku 

(Book Design, 2006) 

  

1. Spine, bagian dari sampul buku yang menutup ujung penjilidan halaman 
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2. Head band, benang pengikat jilid halaman 

3. Hinge, lipatan antara pastedown dan fly leaf 

4. Head square, area pinggiran yang melindungi atas buku yang terbentuk 

saat besar cover lebih luas dari isi buku 

5. Front pastedown, bagian endpaper yang direkatkan ke bagian dalam 

sampul depan 

6. Cover, kertas tebal atau karton yang menempel pada buku untuk 

melindungi isinya 

7. Foredge square, area pelindung vertikal di bagian depan buku yang 

terbentuk dari cover 

8. Front board, sampul depan buku 

9. Tail square, area pinggiran bawah buku yang terbentuk saat besar cover 

lebih luas dari isi buku 

10. Endpaper, kertas tebal yang menutupi dan menopang bagian dalam 

sampul. Lembaran ini menciptakan  fly leaf dan pastedown. 

11. Head, bagian atas buku 

12. Leaves, lembaran halaman buku 

13. Back pastedown, endpaper yang direkatkan ke bagian dalam sampul 

belakang 

14. Back cover, sampul belakang buku 

15. Foredge, tepi dari halaman buku 

16. Turn-in, pinggiran kertas atau kain sampul yang dilipat dari luar ke dalam 

17. Tail, bagian bawah buku 
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18. Fly leaf, bagian endpaper yang dapat dibalik 

19. Foot, bagian bawah halaman buku 

2.1.2. Jenis Buku 

Lupton (2008) dalam Indie Publishing membagi jenis-jenis buku berdasarkan 

isinya, yaitu: 

1. Buku Fiksi / Fiction, karya tertulis naratif seperti novel. Buku fiksi 

biasanya terbagi ke dalam beberapa genre, seperti romance, horror, dan 

lain sebagainya (hlm. 50). 

2. Buku Sajak / Poetry, buku yang berisikan kumpulan puisi dari seorang 

atau kumpulan penyair, biasanya dilengkapi dengan ilustrasi (hlm. 64). 

3. Zine, mengacu pada publikasi buklet hingga majalah buatan individual 

kreatif yang biasanya berisi topik khusus. Contohnya zine berisi karya 

ilustrasi, pengalaman, humor, dan lain-lain (hlm. 74-79). 

4. Buku Bergambar untuk Anak, umumnya berisi cerita yang didominasi 

dengan gambar dan menggunakan sedikit teks karena menyesuaikan 

dengan kemampuan membaca target. Konten yang dikandungnya dapat 

bersifat fiksi maupun non-fiksi (hlm. 81). 

5. Buku Bergambar untuk Dewasa, seperti buku bergambar umumnya namun 

targetnya untuk orang dewasa. Contohnya graphic novel dan buku teks 

berilustrasi (hlm. 87). 

6. Katalog, buku yang umumnya dibagikan dalam sebuah pameran ketika 

seniman ingin mendeskripsikan instalasinya secara ringkas kepada 

audiens. Ciri lainnya adalah layout yang sederhana (hlm. 97). 
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7. Portfolio, buku untuk mengarsipkan karya atau hasil kerja seseorang 

kepada calon klien (hlm. 105). 

2.1.3. Komponen Desain pada Buku 

Menurut Guan (2012), terdapat beberapa komponen desain yang mempunyai 

fungsinya masing-masing dalam sebuah buku, yaitu (hlm. 8-11): 

1. Cover 

Cover atau sampul adalah bagian penting yang mengekspresikan isi buku. 

Pada sampul terdapat judul, nama pengarang, penerbit, dan elemen 

dekoratif pelengkapnya. Contoh preferensi penggunaan warna pada sampul 

berupa warna-warna terang untuk buku anak-anak, serta warna-warna 

antara terang dan abu-abu untuk buku dewasa muda. 

2. Book Spine 

Book spine atau punggung buku mengacu pada penutup bagian penjilidan 

yang mengikuti ketebalan buku. Punggung buku merupakan komponen 

yang tidak kalah penting dari sampul. Ketika buku disusun berjejer pada rak 

atau di toko buku, punggung bukulah yang menjadi representasi visual 

pertama. 

3. Fly Page 

Fly page berperan sebagai penghubung antara sampul dan isi dari buku. 

Bagian-bagian yang termasuk fly page adalah halaman kosong, halaman 

copyright, halaman dedikasi, serta ucapan terima kasih. Layaknya sampul, 

desain dari fly page juga harus menyampaikan tema buku. Dalam 
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merancang penghubung yang baik antara sampul dan isi, beberapa elemen 

seperti ilustrasi, fotografi, dan kaligrafi bisa ditambahkan. 

4. Contents 

Dalam mendesain isi buku yang nyaman dilihat pembaca, sebaiknya tidak 

menggunakan variasi font dan warna yang terlalu banyak. Isi buku yang 

baik menggunakan tone senatural mungkin. Penggunaan blank space pada 

tata letak isi buku yang padat juga memberikan kepuasan tersendiri pada 

mata pembaca. 

5. Layout 

Layout atau tata letak mengacu pada format dari teks isi. Dalam mengatur 

tata letak teks isi, prinsip simetri sering diperhatikan untuk menciptakan 

kesan seimbang dan elegan. Ketimpangan pada kolom teks biasanya diakali 

dengan memberi “celah-celah” pada tata letaknya. Namun bila 

diaplikasikan secara berlebihan, simetri akan membuat keseluruhan isi 

terasa kaku.  

Selain itu, pada buku yang berisi campuran teks dan gambar, 

kualitas gambar akan menjadi pemikat visual yang kuat pada pembaca. 

Besar kecilnya gambar harus disesuaikan dengan komposisi teks. Peletakan 

gambar juga bisa mengabaikam bagian page bleed, sehingga memberi kesan 

lebih segar dan tidak kaku. Perlu diperhatikan bahwa tata letak teks yang 

terlalu memanjang bisa menyebabkan mata lelah dan mengurangi kecepatan 

membaca. 
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6. Copyright Page 

Copyright page atau halaman hak cipta berisi judul buku, nama penulis, 

editor, penerbit, serta nama tempat dan nomor lisensinya. Juga umumnya 

terdapat tanggal penerbitan, nomor edisi, dan ISBN (International Standart 

Book Number). Teks judul buku harus lebih besar dari teks-teks lainnya 

pada halaman ini, sedangkan sisanya tersusun sesuai klasifikasi. Terkadang 

halaman copyright menggunakan kolom dan garis sebagai dekorasi.  

2.1.4. Metode Desain Buku 

Selanjutnya Guan (2012) menjelaskan metode-metode dalam mendesain buku 

(hlm. 12-13): 

1. Gridding 

Gridding atau penggunaan grid adalah peletakan teks dan gambar 

mengikuti kerangka yang terstruktur. Penggunaan grid menciptakan 

komposisi yang proporsional dan harmonis antar elemen desain. 

 
Gambar 2.2. Gridding 

(http://thinkingwithtype.com/images/Thinking_with_Type_Grid_6.gif) 

 

Perancangan buku aktivitas..., Fenniana Gunawan, FSD UMN, 2019



12 
 

 

2. Pilihan Font 

Teks mempunyai peran penting dalam desain buku. Desain yang baik 

menggunakan beberapa pilihan font untuk menjadi penunjuk dan pembeda 

bagian isi pada pembacanya. Penting untuk memastikan font yang dipilih 

sesuai dengan gaya dan konten dari buku. 

 Font untuk teks judul harus memiliki keterbacaan yang tinggi, 

sedangkan font untuk teks yang singkat dan berukuran kecil tidak boleh 

menggunakan style bold yang tebal dan keras. Preferensi pilihan font 

bermacam-macam, misalnya penggunaan font yang berujung bulat dan 

bertubuh tebal cocok untuk tema kartun,  font dengan garis tipis untuk kesan 

lembut, sedangkan penggunaan script font untuk memberikan kesan elegan. 

Pengetahuan dasar inilah yang menjadi dasar dalam mendesain buku yang 

baik. 

3. Kombinasi Warna 

Warna menggambarkan emosi manusia, oleh karena itu warna bisa 

menggambarkan jiwa dari buku. Misalnya, kombinasi warna-warna 

monoton seperti kuning, hitam, dan putih akan memberikan kesan serius. 

4. Penataan Gambar 

Pada desain modern kini, blank space pada layout menjadi populer. Teknik 

ini membuat keseluruhan halaman terasa bersih dan terbuka. Penggunaan 

blank space yang efektif membawa perubahan dari tata letak yang lama dan 

membosankan menjadi lebih menyegarkan mata pembaca. 
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 Layout 

Ambrose (2005) menjelaskan bahwa layout merupakan sistem tata letak elemen 

teks dan gambar dalam sebuah desain (hlm. 6). Peletakan elemen-elemen ini, baik 

keterhubungan satu dengan lainnya atau dengan keseluruhan desainnya, akan 

mempengaruhi emosi dan bagaimana pembaca melihat konten yang disajikan. 

Menurut Lupton (2015), kerangka yang dibentuk oleh garis-garis horizontal 

dan vertikal dalam sebuah layout disebut grid. Fungsi grid adalah sebagai pedoman 

dalam meletakkan elemen-elemen desain agar tercipta keselarasan dan kesatuan. 

Grid juga membuat proses tata letak (layouting) elemen desain menjadi lebih 

efisien. 

2.2.1. Komponen Grid 

Graver dan Jura (2012) menjelaskan ada komponen-komponen pembentuk struktur 

grid dalam halaman buku, yaitu (hlm. 20-21):  

1. Margin 

Margin adalah area negatif dari tepi halaman ke batas konten halaman. 

Margin berfungsi untuk mengarahkan perhatian pembaca ke konten, juga 

digunakan sebagai area pemisah sub-bab. Adanya margin membuat mata 

pembaca tidak cepat lelah karena ada area pembatas ketika berhenti 

membaca. Jenis margin yang umumnya digunakan adalah asimetris, 

terdapat jarak untuk bagian atas, bawah dan area yang lebih besar untuk 

bagian pinggir halaman yang dijilid. 
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2. Flowline 

Flowline adalah garis pembantu yang menunjukkan alur membaca 

informasi secara horizontal. 

3. Column 

Kolom adalah wadah vertikal yang memisahkan konten ke konten. Kolom 

dapat memiliki lebar yang berbeda satu dengan lainnya dalam sebuah 

struktur grid, tergantung spesifikasi konten yang dikandungnya. 

4. Module 

Module atau modul adalah kumpulan dari area konten yang  memiliki 

interval sama. Bila dilihat secara keseluruhan, kumpulan modul akan 

membentuk baris teratur dalam kolom. 

5. Spatial Zone 

Spatial zone adalah area yang terbentuk dari kumpulan modul sehingga 

menciptakan area lebih besar dan spesifik untuk menampung apapun.  

6. Marker 

Marker adalah penanda yang membantu pembaca untuk mengenali area 

yang sedang dibaca. Penanda ini sifatnya berulang pada seluruh halaman 

buku, contohnya header, footer, nomor halaman, dan ikon. 
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 Gambar 2.3. Komponen Grid 

(https://4.bp.blogspot.com/-

EGy36urKzio/UYs1bS9gRsI/AAAAAAAABtk/SWiOitwesvs/s1600/bitebrands+-

+ElemeN+griD.jpg) 

 
2.2.2. Struktur Grid 

Samara (2002), membagi struktur-struktur grid yang umum menjadi (hlm. 26-29): 

1. Manuscript 

Struktur grid yang paling sederhana, sering disebut block. Struktur ini terdiri 

atas satu kolom tanpa pembagian untuk menampung konten. Struktur ini 

cocok diaplikasikan ke buku novel yang hanya berisi teks. Dalam struktur 

grid ini, teks menjadi fokus utama pada halaman karena harus dibaca secara 

berkesinambungan. Struktur ini memberikan kesan klasik dan serius pada 

buku.  
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Gambar 2.4. Manuscript Grid 

(https://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/manuscript-grid.png) 

 
2. Modular 

Modular Grid adalah kombinasi kolom dan baris yang menciptakan 

rangkaian area konten kotak-kotak dengan ukuran sama. Area ini 

dinamakan modul, dan dapat disatukan secara horizontal maupun vertikal 

dengan yang lainnya untuk menciptakan area lebih besar. Jenis ini cocok 

digunakan untuk media yang kompleks dan terdiri dari banyak elemen. 

 
Gambar 2.5. Modular Grid 

(https://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/modular-grid.png) 
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3. Column 

Grid yang terdiri dari beberapa kolom, cocok untuk membagi konten yang 

berisi beberapa jenis informasi. Dengan pembagian kolom, material 

menjadi lebih mudah dibedakan. Namun perlu diperhatikan agar lebar 

kolom sesuai dengan teks yang ditampungnya. Kolom yang terlalu sempit 

akan menimbulkan banyak hyphenate yang tidak nyaman, sedangkan kolom 

yang terlalu luas akan membuat mata pembaca susah menemukan awal dari 

barisan teks selanjutnya.  

 

 
Gambar 2.6. Column Grid 

(https://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/column-grid.png) 

 
 

4. Hierarchical 

Grid yang memiliki variasi ukuran kolom dan jarak interval. Grid ini 

memperhatikan sususan dari yang paling membutuhkan perhatian hingga 

yang kurang dengan cara memberikan emphasis pada elemen utama. 

Hierarchical grid sering ditemui dalam web page. 
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Gambar 2.7. Hierarchical Grid 

 (https://www.vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/hierarchy-grid.png) 

 
2.2.3. Prinsip Layout 

Lauer dan Pentak (2012) menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dalam mentata letak elemen desain, yaitu: 

1. Kesatuan (Unity) 

Unity adalah kesatuan atau keterkaitan daripada elemen-elemen desain yang 

telah dipadupadankan. Unity mengacu pada keharmonisan. Adapun  

beberapa cara untuk menciptakan unity, yaitu (hlm. 50-54): 

a. Proximity, meletakkan elemen berdekatan dengan yang lainnya 

dalam sebuah desain. 

b. Repetition, pengulangan elemen dalam sebuah desain. 
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c. Continuation, elemen yang saling menyambung, secara tidak 

langsung menciptakan garis dari elemen satu ke lainnya sehingga 

mata pembaca mudah mengikutinya. 

 
Gambar 2.8. Prinsip Kesatuan 

(https://i.pinimg.com/564x/73/a2/59/73a2597e1938721fc6be27f35fdead52.jpg) 

 
2. Penekanan (Emphasis) 

Emphasis adalah penekanan pada suatu elemen yang ingin dijadikan sebuah 

focal point. Elemen yang ingin ditangkap duluan oleh mata pembaca harus 

diberi penekanan, misalnya dengan cara penempatan di tengah, diberi warna 

kontras,  atau penggunaan style yang berbeda dari elemen di sekitarnya 

(hlm. 56). 
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Gambar 2.9. Prinsip Penekanan 

(https://i.pinimg.com/originals/79/48/4f/79484f45f8bce345fcb2acd8e4cc010e.jpg) 

 
3. Irama (Rhythm) 

Irama merupakan pengulangan elemen yang disertai perubahan bentuk atau 

ukuran sehingga menimbulkan kesan gerak. 

 
Gambar 2.10. Prinsip Irama 

(http://umardanny.com/wp-content/uploads/2014/04/posterrhytm.jpg) 
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4. Keseimbangan (Balance) 

Balance mengacu pada pembagian elemen-elemen dalam sebuah layout 

yang memperhatikan keseimbangan. Terdapat dua macam keseimbangan 

pada layout (hlm. 108-112):  

a. Simetris, satu sisi elemen menjadi cermin di sisi lainnya, serta bisa 

dibuktikan secara matematis. 

 
Gambar 2.11. Keseimbangan Simetris 

(http://vriske.com/wp-content/uploads/symetrical-design.jpg) 

 
b. Asimetris, dua elemen berbeda namun memiliki berat visual atau 

daya tarik yang sama. 

 
Gambar 2.12. Keseimbangan Asimetris 

(https://vriske.com/wp-content/uploads/asymetrical-design.jpg) 
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 Tipografi 

Harris dan Ambrose (2009) mendeskripsikan tipografi sebagai bentuk visual dari 

ide yang tertulis. Jenis huruf bervariasi dari yang sederhana hingga rumit, gaya yang 

berbeda-beda inilah yang mengkomunikasikan dan memberi kepribadian tersendiri 

melampaui teks yang ditampilkannya. Oleh karena itu, tipografi adalah salah satu 

elemen paling berpengaruh dalam memberikan emosi ke sebuah desain.  

Sedangkan menurut Poulin (2011), tipografi adalah usaha mendesain 

dengan bentuk huruf, yang terdiri dari alfabet, angka, dan tanda baca. Istilah 

typeface sendiri mengacu pada desain dari karakter yang disebutkan diatas.  

2.3.1. Klasifikasi Typeface 

Lewat karakteristik dan elemennya, Poulin (2011) membedakan typeface menjadi 

beberapa kelompok, yaitu (hlm. 253-254): 

1. Old Style 

Berdasar pada proporsi gaya romawi yang ditemukan pada abad 15 akhir. 

Karakteristiknya adalah stroke melengkung dan memiliki ketebalan dan 

ketipisan yang tidak kontras. Sirip/serif biasa berbentuk miring. Contoh 

typeface dalam kelompok ini adalah Garamond dan Bembo. 

2. Huruf Transisi (Transitional) 

Kelompok ini memiliki ketebalan dan ketipisan yang lebih kontras 

dibandingkan Old Style. Serif berbentuk lancip pada ujungnya. Contoh 

typeface dalam kelompok ini adalah Baskerville dan Perpetua. 
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3. Modern 

Modern memiliki ketebalan dan ketipisan stroke yang sangat kontras, 

serifnya berupa garis tipis yang biasanya datar. Contoh typeface dalam 

kelompok ini adalah Bodoni dan Didot. 

4. Sans Serif 

Typeface yang mempunyai ketebalan stroke relatif sama dan tidak 

mempunyai serif. Sans serif memberi kesan modern dan bersih. Contoh 

typeface dalam kelompok ini adalah Futura dan Franklin Gothic. 

5. Huruf Berkait Balok (Slab Serif) 

Kelompok ini mempunyai ketebalan stroke yang sama dan memiliki 

vertical stress. Contoh typeface dalam kelompok ini adalah Rockwell dan 

Memphis. 

6. Graphic 

Kelompok typeface ini memiliki karakteristik yang ilustratif dan bersifat 

unik. Graphic typeface mudah menyampaikan kesan dari visualnya. Contoh 

gaya dalam kelompok ini adalah script, cursive, decorative, blackletter, dan 

brush. 
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Gambar 2.13. Klasifikasi Typeface 

(https://bestfontforward.files.wordpress.com/2009/12/type-styles.png) 

 
 Warna 

Warna adalah salah satu unsur paling berpengaruh dalam mengkomunikasikan 

sebuah desain. Menurut Nugroho (2015), warna adalah sifat cahaya yang 

dipancarkan yang ditangkap oleh indra penglihatan (hlm. 22).  Cahaya yang mampu 

ditangkap indra manusia berada di gelombang 380 hingga 780 nanometer. Cahaya 

pada jarak itu dapat diuraikan melalui prisma kaca menjadi warna-warna pelangi 

yang disebut spektrum. 

2.4.1. Atribut Warna 

Terdapat 3 karakteristik penting pembentuk warna yaitu: 
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1. Hue 

Warna-warna dalam bentuk paling dasar disebut hue. Selanjutnya, dimensi 

warna pada color wheel  diklasifikasikan menjadi kelompok warna primer, 

sekunder, dan tersier. Warna primer adalah warna pokok yang terdiri atas 

tiga warna, merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah hasil 

percampuran dua warna primer, menghasilkan hijau, oranye, dan ungu. 

Selanjutnya, warna tersier adalah hasil pencampuran warna primer dan 

warna sekunder setelahnya. 

 
Gambar 2.14. Klasifikasi pada Color Wheel 

(https://i.pinimg.com/564x/22/c4/0b/22c40b346b3bf68d65c8e952c1ef6f04.jpg) 

 
2. Value 

Gelap terangnya suatu warna, disebut juga sebagai brightness. 
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Gambar 2.15. Value 

(https://i.pinimg.com/originals/9c/6c/c4/9c6cc4cfdd425a77bf4da5a83e02e6f6.jpg) 
 
3. Chroma 

Tingkat intensitas kemurniaan suatu warna atau dimensi cerah-redup dalam 

suatu warna.  

 
Gambar 2.16. Chroma 

(http://3.bp.blogspot.com/xmKprHd3grg/UQBuXcW3FiI/AAAAAAAAA1A/s4H7Q2xPI

CY/s1600/chroma.JPG) 

 
2.4.2. Skema Warna 

Lauer dan Pentak (2011) menjelaskan kombinasi dan hubungan antar warna ke 

dalam 5 bentuk umum, yang disebut skema warna, yaitu (hlm. 278-280): 
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1. Monochromatic, skema terdiri dari satu hue yang bervariasi nilai gelap 

terangnya. 

 

Gambar 2.17. Skema Monochromatic 
(https://www.w3schools.com/w3css/img_monochromatic.png) 

 
2. Analogus, skema warna yang mengkombinasikan beberapa hue yang 

bersebelahan letaknya dalam color wheel. 

 
Gambar 2.18. Skema Analogus 

(https://www.w3schools.com/w3css/img_analogous.png) 
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3. Complementary, skema warna yang mengkombinasikan 2 hue yang saling 

berlawanan dalam color wheel, seperti menarik garis lurus. 

 
Gambar 2.19. Skema Complementary 

(https://www.w3schools.com/w3css/img_complementary.png) 

 
4. Split Complementary, serupa dengan complementary namun menggunakan 

2 hue di sekeliling lawannya, sehingga tidak membentuk garis lurus 

melainkan “Y”.  Skema ini umumnya dipilih karena lebih nyaman dilihat 

daripada skema complementary yang menggunakan warna sangat kontras 

dan bertentangan. 

 
Gambar 2.20. Skema Split Complementary 

(https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/split-complementary-color-

scheme.jpg) 

Perancangan buku aktivitas..., Fenniana Gunawan, FSD UMN, 2019



29 
 

 

 

5. Thriadic, kombinasi 3 hue yang bila ditarik garis akan membentuk segitiga 

dalam color wheel. Contoh umumnya adalah merah, biru, dan kuning; juga 

hijau, oranye, dan ungu. 

 
Gambar 2.21. Skema Thriadic 

(https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/triadic-color-scheme.jpg) 

 

 Ilustrasi 

Zeegen (2014) menjelaskan ilustrasi sebagai bentuk penyampaian ide yang 

menggabungkan ekspresi dengan representasi gambar dari pembuatnya. Ilustrasi 

bukan sekedar penghias atau pelengkap halaman, tapi juga harus memudahkan 

pembaca untuk memahami pesan lebih dari yang dipaparkan oleh teks. Desain 

grafis berperan sebagai penguat ilustrasi dalam penyampaian informasi. Ilustrasi 

yang biasa dapat diubah lewat desain grafis menjadi memiliki sifat persuasi, 

edukasi, dan komersial (hlm. 87). 

Menurut Supriyono (2010), ilustrasi berperan sebagai unsur attention grabber 

dalam sebuah desain. Ilustrasi juga dapat mendukung komunikasi dan menambah 
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estetika. Beberapa kriteria yang diperhatikan dalam membuat ilustrasi yang 

menarik, antara lain (hlm. 50-51): 

1. Komunikatif, mudah dipahami 

2. Menggugah emosi 

3. Orisinil, bukan tiruan karya orang lain 

4. Berdaya pukau kuat (eye-catcher) 

5. Kualitas memadai, baik dari aspek seni maupun teknik pengerjaan 

2.5.1. Jenis Ilustrasi 

Zeegen (2014) membagi ilustrasi ke dalam jenis-jenis sesuai kebutuhannya, yaitu 

(hlm. 88): 

1. Ilustrasi Editorial / Editorial Illustration  

Komentar visual yang digunakan dalam media cetak seperti koran dan 

majalah. Ilustrasi dapat mengkomunikasikan ide dalam artikel dengan sudut 

pandang uniknya sendiri, yang belum tentu bisa dikomunikasikan oleh 

fungsi fotografi. 

 
Gambar 2.22. Editorial Illustration 

(http://dannyallison.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/bbc-wildlife-page.jpg) 
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2. Penerbitan Buku / Book Publishing 

Ilustrasi yang digunakan untuk kepentingan buku, seperti buku anak-anak, 

fiksi, dan buku referensi atau panduan. Ilustrasi dalam buku berperan besar 

dalam memberi ‘nyawa’ pada teks. 

 
Gambar 2.23. Book Publishing Illustration 

(http://mouni.altervista.org/content/8.projects/570.diplom/255.jpg) 

 

3. Ilustrasi Mode / Fashion Illustration 

Ilustrasi di media kain atau bahan pakaian lainnya. Umumnya fashion 

illustration dibuat khusus untuk suatu musim pada brand mode, tidak 

diproduksi terus-menerus. 

4. Ilustrasi Periklanan / Advertising Illustration 

Ilustrasi pada suatu iklan atau kampanye yang berfungsi untuk menanamkan 

ide, mengenalkan brand, atau mempersuasi audiens untuk membeli produk. 

Contoh media advertising illustration adalah poster, billboard, TVC, dan 

lain sebagainya. 

Perancangan buku aktivitas..., Fenniana Gunawan, FSD UMN, 2019



32 
 

 

 

5. Ilustrasi Industri Musik / Music Industry Illustration  

Ilustrasi yang mengkomunikasikan musik yang didengar. Fungsinya 

membangun kepribadian dan identitas musik secara visual, contoh 

penggunaanya dalam cover album. 

6. Kolaborasi Studio Desain Grafis / Graphic Design Studio Collaboration 

Ilustrasi hasil kerjasama studio desain grafis dan ilustrator. Misalnya 

ilustrator disewa studio desain grafis untuk membuat pesanan suatu 

perusahaan, seperti annual report, iklan, dan lain-lain. 

7. Self-Initiated Illustration  

Ilustrasi yang dibuat dengan inisiatif sendiri tanpa adanya pesanan. 

2.5.2. Teknik Ilustrasi 

Zeegen (2014) membagi ilustrasi ke dalam kategori berikut berdasarkan teknik 

pembuatannya: 

1. Tradisional 

Ilustrasi dihasilkan dengan peralatan seperti pensil, pena, cat air, cat 

minyak, akrilik, charcoal, dan lain sebagainya. Digambarkan di atas media 

seperti misalnya kertas, kanvas, kaca, dan lainnya (hlm. 51-54). 
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Gambar 2.24. Ilustrasi Tradisional 

(https://i.ytimg.com/vi/svHKjherBiY/maxresdefault.jpg) 

2. Digital 

Penggambaran ilustrasi menggunakan program di media digital seperti 

komputer atau tablet. Ilustrasi dengan teknik ini umumnya berupa digital 

painting dan vektor (hlm. 76). 

 
Gambar 2.25. Ilustrasi Digital 

(https://i.pinimg.com/564x/4e/62/12/4e62129b8a2b985a887143f52909800c.jpg) 
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3. Mixed Media 

Pembuatan ilustrasi yang menggabungkan dua atau beberapa teknik, 

umumnya seperti membuat kolase. Menciptakan varian ilustrasi yang baru 

dan bersifat eksperimental. Misalnya penggabungan teknik ilustrasi digital 

dengan fotografi (hlm. 72).  

 
Gambar 2.26. Ilustrasi Mixed Media 

(https://i.pinimg.com/564x/d2/37/a8/d237a8c88c7f2bcbc51577ede5f11b86.jpg) 

 
2.5.3. Karakter 

Menurut Tillman (2011), karakter berfungsi sebagai tokoh yang mendukung 

storytelling dalam sebuah buku. Dalam merancang karakter yang baik, dibutuhkan 

beberapa pertimbangan, yaitu: 

1. Archetype 

Archetype dapat diartikan sebagai peran atau kepribadian yang ingin 

ditunjukkan dalam karakter, seperti baik maupun jahat. Tujuannya adalah 

untuk memperkuat pengembangan karakter (hlm. 4). 
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2. Backstory 

Agar desain karakter lebih spesifik dan menyeluruh, dibutuhkan sebuah 

latar belakang atau backstory. Backstory ini dibuat sebelum karakter 

diciptakan agar elemen-elemen dalam karakter dapat mengacu padanya 

(hlm. 5-6). 

3. Shapes 

Secara visual, bentuk berperan besar dalam menampilkan kepribadian 

karakter. Seperti bentuk dasar lingkaran, segitiga, dan persegi memiliki 

makna dan sifatnya sendiri setelah dipadukan pada wajah dan postur 

karakter (hlm. 6-7). Bentuk persegi sering digunakan pada karakter hero 

untuk melambangkan sifat maskulin dan percaya diri (hlm. 68). Segitiga 

dan bentuk-bentuk lainnya yang bersudut lancip sering digunakan pada 

karakter yang bersifat serius, agresif, dan licik (hlm. 70). Sedangkan bentuk 

lingkaran sering digunakan pada karakter bayi dan berusia muda, 

diasosiasikan dengan sifat ramah dan lucu (hlm. 72). 

 
Gambar 2.27. Shapes 

(https://graphicmama.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/211100/face-shapes.jpg) 
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4. Reference 

Referensi digunakan untuk memastikan postur dan anatomi tubuh karakter 

memiliki akurasi yang tinggi. Desainer karakter pada umumnya 

menggunakan teknik life drawing atau meniru model. Dengan 

memperbanyak latihan menggambar karakter dari referensi hidup, desainer 

akan semakin mahir menciptakan gestur dan pose karakter yang berenergi 

dan natural (hlm. 90).  

 
Gambar 2.28. Reference 

(https://img.tutpad.com/tut/0/0/219/5.png?size=%3C700) 

 
5. Aesthetics 

Aesthetics mengacu pada tampilan karakter yang estetis. Dalam sebuah 

desain karakter, terdapat usia, genre, dan detail yang ingin ditampilkan 

(hlm. 103). Contohnya penggambaran karakter di buku dan animasi anak-

anak umumnya dibuat tidak realis dan tidak terlalu detail. Ukuran kepala 
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cenderung besar, tubuh mungil, dan ukuran mata besar memberikan kesan 

akrab dengan dunia anak. 

 
Gambar 2.29. Aesthetics 

(https://i.pinimg.com/564x/9d/20/7b/9d207b59c8344a4a07c57d8583902399.jpg) 

 
 Fotografi 

Definisi fotografi menurut Sudjojo (2010) adalah teknik merekam cahaya serta 

memanipulasinya untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Hasilnya, 

berupa foto, merupakan salah satu media komunikasi visual yang sering digunakan 

untuk menyampaikan gagasan atau informasi. Menurut Rissler (2014), komposisi 

dalam fotografi adalah perpaduan elemen-elemen individual menjadi suatu 

kesatuan yang kohesif (hlm. 4).  

 Sadono (2015) membagi angle atau sudut pengambilan foto menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 
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1. Eye Level 

Sudut pengambilan foto yang selayaknya tinggi mata manusia ketika 

melihat objek. Angle ini banyak digunakan dalam fotografi potret, aktivitas 

manusia, dan objek-objek di lingkungan sekitar. 

 
Gambar 2.30. Eye Level 

(https://i.pinimg.com/564x/4d/7a/e4/4d7ae4b6cdfeafd89cde7ca71ac3fede.jpg) 

 
2. High Angle 

Sudut pengambilan foto di mana posisi kamera lebih tinggi dari objek. 

Angle ini memberikan kesan luas dan cocok untuk mengambil objek beserta 

elemen-elemen pendukung di sekitarnya. 

 
Gambar 2.31. High Angle 

(https://i.pinimg.com/564x/bf/4f/bb/bf4fbbb99ad5674558f9477a64f80204.jpg) 
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3. Low Angle 

Sudut pengambilan foto di mana posisi kamera lebih rendah dari objek, 

sehingga lensa kamera diarahkan ke atas. Angle ini banyak digunakan untuk 

fotografi bangunan tinggi perkotaan dan foto produk komersil. 

 
Gambar 2.32. Low Angle 

(https://images.wondershare.com/filmora/article-images/low-angle-shot-photography.jpg) 

 
 Psikologi Perkembangan Anak 

Perkembangan menurut Santrock (2009) adalah pola perubahan biologis, kognitif, 

dan sosioemosional yang dimulai sejak masa pembuahan dan berlanjut terus ke 

sepanjang masa hidup. Sepanjang perkembangan manusia, aspek-aspek tersebut 

selalu bertumbuh hingga akhirnya mengalami kerusakan dan pembusukan pada 

kematian (hlm. 30). 

Piaget dalam Santrock (2009) membagi tahapan perkembangan anak menjadi 

empat, yaitu: 

1. Sensorimotor (Sensoris Motorik) 

Tahap pertama perkembangan yang berlangsung pada 0-2 tahun. Pada 

tahapan ini, bayi mengenal dunia sekitarnya lewat sistem sensorik (seperti 
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indra penglihatan dan pendengaran) dan tindakan fisik (meraih, 

menyentuh). Gerakan-gerakan yang dihasilkan bayi sebagai respon 

rangsangan sifatnya refleks (hlm. 41) 

2. Preoperational (Praoperasional) 

Tahapan kedua yaitu praoperasional berlangsung di usia 2-7 tahun. Proese 

berpikir dan tindakan yang dihasilkan sifatnya belum logis, melainkan 

egosentris dan intuitif. Tahapan praoperasional ini dibagi lagi menjadi dua 

subtahap, yaitu (hlm.42): 

a. Prakonseptual: Pada usia 2-4 tahun, fungsi pemikiran secara 

simbolis anak meningkat pesat dari tahapan sebelumnya. Anak 

mampu membayangkan tampilan objek yang dikenalnya walaupun 

tidak sedang melihatnya. 

b. Pemikiran Intuitif: Pada usia 4-7 tahun, keingintahuan intelektual 

anak mulai terbentuk. Pemikiran secara simbolis sudah lebih 

kompleks, namun penalaran anak masih terbatas. Anak mampu 

merasa yakin terhadap pengetahuannya tanpa menyadari bagaimana 

cara ia mengetahuinya (hlm. 43). 

3. Concrete Operational (Operasional Konkret) 

Tahapan ketiga berlangsung pada usia 7-11 tahun dimana anak mulai 

berkembang pemikiran logisnya. Anak dapat melakukan secara mental apa 

yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik. Pada tahapan ini, 

anak mulai mengenal konsep dimensi dan mampu mengelompokkan objek 

sesuai keterkaitannya (hlm. 45). 
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4. Formal Operational (Operasional Formal) 

Tahapan terakhir pada Teori Piaget, tahap operasional formal, berlangsung 

pada usia 11-15 tahun. Cara berpikir telah berkembang menjadi lebih 

abstrak dan logis. Anak remaja sudah mampu memecahkan masalah secara 

verbal yang sebelumnya harus disajikan secara konkret. Selain itu, pada 

anak remaja mulai meningkat konsep egosentris yang menguatkan 

kesadaran diri, akibatnya mereka menginginkan perhatian dan pengakuan, 

serta ingin menunjukkan keunikan pribadi (hlm. 47). 

2.7.1. Masa Anak-anak Awal 

Gunarsa (2008) menjelaskan masa anak-anak awal terbentang antara umur 2-6 

tahun. Dalam fase ini, anak-anak mempunyai ciri perkembangan sebagai berikut 

(hlm. 11): 

1. Perkembangan Motorik 

Perkembangan otak mendorong sistem syaraf dan otot anak untuk mulai 

lebih aktif, dari gerakan yang kontrolnya kasar menjadi lebih halus dan 

teliti. Pada masa ini, keterampilan motorik anak perlu dilatih dalam hal 

keluwesan, koordinasi, dan ketepatannya. 

Tabel 2.1. Perkembangan Motorik Halus Anak 

Usia Motorik Kasar Motorik Halus 

2.5-3.5 tahun Bejalan, berlari, 
melompat 

Makan dengan sendok, 
meniru bentuk 
lingkaran, menulis 
kasar 

3.5-4.5 tahun Lempar-tangkap bola, 
kemampuan jalan 80% 
langkah dewasa, 
berlari 1/3 kecepatan 
dewasa 

Meniru bentuk-bentuk 
sederhana, 
menggambar, 
mengancingkan baju 
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4.5-5.5 tahun Berenang, berlari 
tanpa terjatuh, berdiri 
satu kaki dengan 
seimbang 

Menggambar benda 
konkret, menggunting, 
menyusun lebih 
kompleks (balok, 
puzzle), meniru angka 
dan huruf 

 
2. Perkembangan Berpikir dan Bahasa 

Pematangan fungsi berpikir akan meningkatkan fungsi organ berbicara 

anak. Lingkungan anak juga menjadi faktor dalam pengembangan organ 

fungsi komunikasi anak. Ciri perkembangan fungsi berpikir dan berbahasa 

yang baik adalah (hlm. 12): 

a. Memahami pembicaraan orang lain 

b. Perbendaharaan kata bertambah 

c. Dapat menggabungkan kata menjadi kalimat 

d. Pengucapan kata yang benar 

3. Perkembangan Sosial 

Ketrampilan fisik, motorik, mental, dan emosi yang meningkat akan 

membawa anak masuk ke dunia pergaulan. Pada masa ini, anak ingin 

melakukan berbagai kegiatan dan bermain. Orang tua dan lingkungan 

hendaknya tidak membatasi kreasi, dan mulai menanamkan nilai-nilai 

moral tanpa unsur paksaan pada anak. Ajaran yang terlalu keras dan 

menghukum akan meninggalkan bekas seperti rasa bersalah pada psikologis 

anak. 

 Aktivitas Seni 

Pengertian seni menurut Sulastianto (2010) adalah keahlian dalam kegiatan 

mengekspresikan ide dengan memikirkan nilai estetik, yang di dalamnya 
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mewujudkan imajinasi pada benda, karya, atau suasana, yang dapat menghadirkan 

rasa indah bagi yang melihatnya. Sedangkan menurut Haryono (2002), yang 

dimaksud dengan kerajinan atau kriya, dalam bahasa Inggris disebut ‘craft’, adalah 

hasil keterampilan tangan yang mempunyai nilai seni, biasanya memiliki fungsi 

sebagai dekorasi, terapan, atau mainan. 

 

 
Gambar 2.33. Aktivitas Seni dan Anak 

(https://hellosehat.com/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_132261485.jpg?x54339) 

 
2.8.1. Printmaking 

Menurut Utomo (2012), printmaking atau sering dikenal sebagai seni grafis adalah 

teknik pembuatan seni rupa dua dimensi dengan cara mencetak. Salah satu bentuk 

printmaking sederhana yang bisa dikenalkan pada anak-anak adalah teknik 

monoprint.  Monoprint adalah suatu teknik memindahkan gambar dari plat ke 

permukaan media yang dipilih, misalnya kertas atau kain. Plat tidak diukir atau 

ditoreh sehingga waktu gambar dipindahkan ke permukaan lain, gambar akan 

memudar atau menghilang dari plat. 
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Gambar 2.34. Monoprint 

(https://hiphomeschoolmoms.com/wp-content/uploads/2013/06/PicMonkey-Collage2.jpg) 

 
2.8.2. Tanah Liat 

Tanah liat adalah media seni yang banyak digunakan sejak lama di Indonesia. 

Menurut Aphin (2012), tanah liat merupakan sebutan umum untuk partikel hasil 

pelapukan batuan silika oleh asam karbonat akibat aktivitas panas bumi. Sifatnya 

keras saat kering dan liat atau lengket ketika diberi air (hlm. 4). Jenis-jenis tanah 

liat yang umumnya dipakai untuk aktivitas seni adalah: 

1. Stoneware 

Jenis tanah liat yang terbentuk alami dari alam dan mengandung banyak 

mineral. Mudah menjadi keras dan dapat dileburkan lagi dengan air. Karya 

stoneware memerlukan pembakaran untuk proses finalnya agar bentuknya 

permanen.  
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Gambar 2.35. Stoneware 

(https://s3.amazonaws.com/amacobrent/spree/products/attachments/2452/large/lg3-

205.jpg?1419260512) 

 
2. Air-Dry Clay 

Tanah liat “modern” yang mudah digunakan karena tidak mengotori tangan, 

tidak beracun, dan mudah digunakan. Air-Dry Clay tidak memerlukan 

proses pembakaran karena akan mengeras dengan sendirinya. 

 
Gambar 2.36. Air Dry Clay 

(https://crayolateachers.ca/framework/uploads/lesson-

plans/6f750a15d78e73053e315cc40c44895a-cover.png) 
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Menurut The American Ceramic Society (2004) dalam buku Pottery Making 

Techniques, terdapat beberapa cara dalam mengolah tanah liat menjadi kesenian 

keramik, yang dibagi menjadi: 

1. Handbuilding 

Metode pengolahan yang hanya menggunakan tangan. Dalam metode ini 

ada beberapa teknik umum seperti coil (memilin), slab (memipihkan), dan 

pinch (menekan dengan ibu jari). 

 
Gambar 2.37. Teknik Coil dan Pinch 

 
2. Throwing 

Metode pengolahan tanah liat menggunakan bantuan meja berputar atau 

potter’s wheel. Metode ini mempermudah untuk membentuk karya keramik 

yang membulat secara simetris. 
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