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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perancangan 

Menurut Landa (2010, hlm. 2), desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang 

menyampaikan pesan atau informasinya melalui representasi visual dengan 

mengreasikan, memilih dan mengatur elemen visualnya. Desain grafis juga dapat 

menjadi media untuk menyampaikan makna yang lebih dalam melalui visual yaitu 

dengan menyampaikan persuasi, informasi, motivasi, dan tingkat pemaknaan 

lainnya. 

2.1.1. Elemen Desain 

Dalam perancangan dua dimensi, ada empat elemen dalam desain yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan (Landa, 2011, hlm 16-24) 

2.1.1.1. Titik 

Titik adalah satuan terkecil dalam garis dan biasanya dipersepsi berbentuk 

lingkaran. Dalam layar, titik memiliki satuan yang disebut dengan pixel dan 

berbentuk persegi. Pixel inilah yang menyusun seluruh elemen digital. 

2.1.1.2. Garis 

Garis adalah titik yang dibuat memanjang (ditarik dari posisi awalnya 

sehingga memiliki dimensi panjang). Garis bisa lurus, melengkung maupun 

bersudut, dan mampu mengarahkan mata ke arah tertentu. Garis juga 
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memiliki sifat unik yaitu: memiliki sifat, kaku atau dinamis, kasar atau 

halus, rapuh atau kuat, dan lain sebagainya. 

2.1.1.3. Bentuk 

Bentuk adalah area dua dimensi yang dapat dikelilingi oleh garis. Bentuk 

didiferensiasi dengan warna, tekstur, atau bahkan arsiran garis, sehingga 

dapat diidentifikasi panjang dan lebarnya. Secara garis besar, bentuk dibagi 

menjadi dua kelompok besar yaitu: bentuk geometris dan bentuk organik. 

2.1.1.4. Warna 

Warna adalah salah satu elemen desain yang provokatif. Melalui pantulan 

cahaya yang pada objek tertentu, pantulan cahaya tersebut diproses oleh 

mata dan dipersepsi sebagai warna. Pigmen adalah salah satu zat kimia 

alami yang berinteraksi dengan cahaya dan menimbulkan persepsi warna 

pada benda-benda di sekitar kita. Contohnya, klorofil pada daun, karoten 

pada wortel, dan lain sebagainya. Selain zat pewarna alami, ada juga zat 

buatan yang juga menimbulkan persepsi warna untuk mewarnai media-

media misalnya, kertas dan tinta. Warna-warna yang kita kenal pada benda-

benda disekeliling kita disebut subtractive color. 

Adapun warna juga kita persepsi pada layar digital. Namun warna-

warna ini kita persepsi karena ada energy berbentuk gelombang cahaya 

tertentu. Cahaya pada layar biasanya disebut additive color. 
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Ada beberapa istilah penamaan dalam warna menurut Landa (2011, 

hlm. 20), yaitu: 

1. Hue 

 

Gambar 2. 1. Hue 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 82) 

Hue adalah nama sebutan dari suatu gelombang warna tertentu. 

Contohnya: oranye, biru, merah, dan lain sebagainya. 

2. Value 

 

Gambar 2. 2. Value 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 82) 

Value adalah ukuran dari suatu warna terhadap gelap terangnya, tua 

mudanya. Dalam value ada tiga aspek yang berbeda yakni tint, tone, 

dan shade. Contohnya: merah tua, kuning tua, biru terang, dan lain 

sebagainya. 

 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



9 

3. Saturation 

 

Gambar 2. 3. Saturation 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 82) 

Saturasi adalah intensitas dari cerah-pucatnya suatu warna. Saturasi 

juga biasanya dikenal dengan sebutan chroma atau intensitas warna. 

Contoh: kuning pucat, biru pucat, dan lain sebagainya. 

Menurut Landa, dalam additive colors dan subtractive colors 

masing-masing memiliki warna-warna primer yang berbeda.  

 

Gambar 2. 4. Additive Colors 
 (Sumber: Landa, 2011, hlm. 20) 

Additive colors atau yang biasa dikenal dengan sebutan RGB 

colors adalah warna yang digunakan pada media berbasis layar. 

Warna ini disebut sebagai warna aditif karena jika warna dasarnya 

yaitu red, green dan blue ditambahkan dalam jumlah yang sepadan, 
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akan menghasilkan warna cahaya (putih). Dilihat dari Gambar 2.1., 

warna biru ditambah warna merah menjadi warna magenta, warna 

merah ditambah warna hijau menjadi warna kuning, warna hijau 

ditambah warna biru menjadi warna cyan. 

 

Gambar 2. 5. Subtractive Colors 
 (sumber: Landa, 2011, hlm. 20) 

Berbeda halnya dengan warna subtraktif, yaitu yang terdiri 

dari warna cyan, magenta, yellow dan key (hitam) yang digunakan 

untuk media cetak. Warna ini disebut dengan warna subtraktif 

karena warna ini dapat dilihat oleh mata manusia dengan cara 

menyerap setiap warna lain selain warna yang dapat ditangkap oleh 

mata. 

2.1.1.5. Figure and Ground 

Figure and Ground adalah sebuah prinsip persepsi visual dasar yang 

berkaitan dengan bidang dua dimensi positif dan negatif. Figure adalah 

bentuk yang langsung bisa didefinisikan oleh pengamat sebagai objek dari 

sebuah desain. Sedangkan ground (atau background) adalah bentuk yang 

tercipta diantara figures yang ada.  
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2.1.1.6. Tekstur 

Tekstur adalah kualitas permukaan yang dapat diindera (secara visual 

maupun secara fisik). Tactile texture adalah tekstur yang dapat disentuh dan 

dirasakan langsung oleh indera peraba dan indera penglihatan. Sedangkan 

visual texture adalah tekstur yang dibuat melalui ilusi misalnya lewat 

gambar, warna, lukis dan lain sebagainya. 

2.1.2. Prinsip Desain 

Landa juga menjelaskan tentang prinsip desain yang perlu dijadikan acuan utama 

untuk melatih “conditioned consciousness” dalam mendesain (2010, hlm. 24-33): 

2.1.2.1. Balance 

Balance atau keseimbangan adalah kesetimbangan visual yang dihasilkan 

melalui penempatan elemen desain di dalam sebuah komposisi media 

desain. Kesetimbangan ini dapat tercapai jika berat visual dalam suatu 

media terhadap central axis-nya seimbang. Berat visual dipengaruhi oleh 

daya tarik visual, emphasis dan kepentingannya di dalam suatu desain. 

Keseimbangan visual dapat tercapai melalui penempatan secara simetris 

maupun asimetris. 

2.1.2.2. Emphasis 

Untuk mengarahkan mata melihat informasi dalam suatu media desain, 

desainer menggunakan hierarki visual untuk menyorot informasi terpenting. 

Dalam perancangannya, desainer harus lebih dahulu tau konten apa yang 

harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bisa menentukan elemen apa yang 
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harus ditekankan. Untuk memberikan emphasis dalam mendesain 

informasi, ada beberapa cara yaitu dengan isolasi, penempatan, skala 

(ukuran), kontras, arah dan struktur. 

2.1.2.3. Rhythm 

Ritme adalah sebuah pola repetisi yang menentukan stabilitas dan 

konsistensi dalam mencerna informasi dalam desain. Seperti halnya seni 

musik, ritme membantu desainer untuk menampilkan visual yang koheren, 

biasanya dalam desain yang memiliki beberapa halaman misalnya buku, 

koran, website, motion graphic dan lain sebagainya. 

2.1.2.4. Unity 

Kesatuan adalah kondisi dimana seluruh elemen grafis di dalam suatu desain 

tidak terpisah dari satu dan lainnya. Prinsip ini diperkuat dengan teori 

Gestalt, yaitu: 

 

Gambar 2. 6. Teori Gestalt 
 (Sumber: Landa, 2011, hlm. 31) 
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1. Similarity, yaitu elemen yang memiliki kesamaan karakteristik 

sehingga dipersepsi sebagai suatu kesatuan. 

2. Proximity, yaitu elemen yang memiliki kedekatan spasial sehingga 

dipersepsi sebagai kesatuan. 

3. Continuity, yaitu elemen yang seakan-akan saling meneruskan satu 

dengan lainnya akan dipersepsi sebagai kesatuan. 

4. Closure, yaitu kecenderungan otak untuk menyatukan elemen 

individual menjadi suatu bentuk yang dikenalinya. 

5. Common Fate, yaitu elemen yang dipersepsi sebagai kesatuan 

apabila memiliki arah gerak yang seakan-akan sama. 

6. Continuing Line, yaitu garis yang selalu dipersepsi menuju ke satu 

tujuan. 

2.1.3. Layout 

Menurut Tondreau (2009, hlm. 8), layout adalah bagaimana seorang desainer 

menyusun elemen-elemen di dalam sebuah media desain.  

2.1.3.1. Grid 

Grid adalah salah satu komponen terpenting dalam layout sebuah desain. 

Tondreau menjelaskan beberapa komponen penting dalam grid: 
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Gambar 2. 7. Komponen Grid System 
 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm. 10) 

Komponen pertama dalam grid adalah columns atau kolom yang 

merupakan spasi pembagian grid secara vertikal. Modules adalah satu 

pertemuan antar kolom dan baris di dalam grid yang menjadi elemen 

repetitif di dalam sebuah grid. Margin dalam grid berfungsi sebagai zona 

kosong (white space) di sekeliling media design. Margin juga dapat 

digunakan untuk meletakkan informasi-informasi tambahan. Spatial zones 

adalah sekumpulan modul atau kolom yang memblok suatu area dan dapat 

diisi dengan informasi berupa gambar, foto, maupun informasi lainnya. 

Flowlines adalah garis semu yang membagi media secara horizontal yang 

membantu pembaca untuk memahami informasi media secara runtut. Yang 
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terakhir ada markers yang merupakan sistem navigasi dalam sebuah media 

berupa nomor halaman, header, footer dan lain sebagainya. 

Tondreau juga membahas tentang jenis-jenis stuktur dasar dari 

pembentukan sebuah grid (hlm. 11): 

1. Single Column Grid  

 

Gambar 2. 8. Single Column Grid 
 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm.11) 

Single column grid biasanya digunakan unutk teks panjang misalnya 

teks dalam buku, laporan, esai, novel dan lain sebagainya. Teks yang 

tersusun dalam grid ini merupakan konten sekaligus objek utama 

dalam halaman tersebut. 
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2. Two Column Grids 

 

Gambar 2. 9. Two Column Grids 

 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm.11) 

Two column grids digunakan dalam sebuah halaman yang 

membutuhkan pembagian informasi dalam narasinya. Dua kolom ini 

bisa saja disusun simetris maupun asimetris satu dengan yang 

lainnya. Biasanya apabila penyusunannya asimetris, besar kolom 

kedua adalah setengah kali kolom pertama. Fungsi kolom yang lebih 

kecil biasanya untuk pemberian highlight dari narasi yang panjang 

di kolom yang lebih besar. Kolom ini juga dapat digunakan untuk 

memberi gambar, keterangan gambar, dan lain sebagainya.  
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3. Multicolumn Grids 

 

Gambar 2. 10. Multicolumn Grids 
 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm.11) 

Multicolumn Grids biasanya digunakan dalam majalah maupun 

websites. Keunggulan dari susunan grid ini lebih fleksibel 

dibandingkan dengan single column grid maupun double column 

grids karena ukuran grid-nya dapat menyesuaikan ukuran kolom 

yang akan digunakan. 

4. Modular Grids 

 

Gambar 2. 11 Modular Grids 
 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm.11) 

Modular grid biasanya digunakan untuk media-media yang 

memiliki informasi yang lebih kompleks. Informasi-informasi ini 
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akan diletakkan sesuai dengan pertemuan garis horizontal dan 

vertikal yang membagi halaman menjadi kotak-kotak kecil. 

Biasanya digunakan dalam koran, kalender, tabel dan lain 

sebagainya. 

5. Hierarchial Grid 

 

Gambar 2. 12. Hierarchial Grid 
 (Sumber: Tondreau, 2009, hlm.11) 

Hierarchial grid biasanya membagi zona dalam sebidang media 

menurut garis horizontalnya. Penempatan dan ukuran grid-nya 

disesuaikan dengan kebutuhan elemen-elemen di dalamnya. 

2.1.4. Tipografi 

Tipografi adalah desain bentuk huruf dan peletakannya pada media desain dua 

dimensi (dalam media cetak maupun layar) dan peletakannya dalam ruang dan 

waktu (dalam desain interaktif dan motion graphic). Huruf memiliki bentuk 

sehingga juga menjadi komponen penting dalam desain. Huruf harus dirancang 

sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan, karena juga memiliki makna 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



19 

konotatif dan denotatif. Dalam hal ini bukan hanya bentuk hurufnya, namun juga 

saat pembentukan kata, kalimat bahkan paragraf. (Landa, 2010, hlm. 44) 

Berikut ini adalah tata nama atau istilah dalam tipografi menurut Landa 

(2011, hlm. 44-46): 

1. Letterform  

Letterform adalah istilah untuk menyebut bentuk tertentu pada huruf alfabet 

yang kita kenal. Tiap-tiap alfabet memiliki ciri khusus tersendiri sebagai 

identitas yang harus dipertahankan keterbacaannya sebagai simbol dari 

suatu bunyi tertentu. 

2. Typeface 

Typeface adalah tipe desain dari satu bentuk alfabetikal dan numerik yang 

diciptakan oleh seorang desainer. Dalam penciptaanya, desainer tetap 

mempertahankan ciri dari masing-masing huruf dan angka agar tetap dapat 

dikenali sebagai huruf atau angka tertentu. 

3. Type font 

Type font adalah satu paket komplit susunan alfabetik, numerik dan tanda 

baca dengan berbagai ukuran dan style. 

4. Type family 

Type family adalah serangkaian desain font yang didalamnya terdiri dari 

beberapa style yang berasal dari satu seri typeface yang sama. Minimal di 
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dalamnya terdapat style light, reguler/medium, dan bold masing-masing 

dengan versi italic-nya. 

5. Italics 

Italics adalah letterform yang miring ke kanan dalam suatu type family di 

seri typeface yang sama. 

6. Type style 

Type style adalah modifikasi dari typeface tanpa mengubah esensi bentuk 

dari typeface itu sendiri. Biasanya terdiri dari pengubahan berat (light, thin, 

regular, bold, black), pengubahan lebar (condensed, regular, extended), 

pengubahan sudut kemiringan (upright dan italic), dan penambahan bentuk 

(outline, shaded, decorated).  

7. Stroke 

Stroke adalah garis keliling suatu bentuk huruf. 

8. Serif 

Serif adalah typeface dengan penambahan kait di ujung-ujung stroke huruf. 

9. San serif 

San serif adalah typeface tanpa kait. 

10. Weight 

Weight adalah berat suatu letterform dibandingkan dengan tingginya.  
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2.1.4.1.  Klasifikasi Huruf 

Menurut Landa (2011, hlm. 47-48), ada beberapa klasifikasi huruf 

berdasarkan perkembangannya, yaitu:  

1. Old Style 

 

Gambar 2. 13. Old Style 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Diperkenalkan pada abad ke-15, dikenal sebagai Roman Typeface. 

Bentuknya masih sangat dipengaruhi oleh bentuk huruf manuscript 

yang biasanya ditulis dengan pena berujung lempengan. Bentuk 

sudut-sudut yang dihasilkan juga masih sangat bersegi. 

2. Transitional 

 

Gambar 2. 14. Transitional 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Bentuk huruf ini juga disebut sebagai serif dan diciptakan pada abad 

ke-18. Seperti bentuk huruf sebelumnya, yaitu Roman type, serif 

seperti namanya, memiliki kait di ujung-ujung hurufnya. 
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3. Modern 

 

Gambar 2. 15. Modern 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Masih mengacu pada model-model huruf yang sebelumnya, tipe 

modern ini didesain lebih geometris dan menekankan pada irama 

tebal tipis dalam hurufnya. 

4. Slab Serif 

 

Gambar 2. 16. Slab Serif 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Slab serif masih mengadopsi kait yang berada di ujung huruf seperti 

pendahulunya, namun yang ditekankan dalam klasifikasi huruf ini 

adalah bentuk hurufnya yang lebih ‘berat’ secara visual karena unsur 

‘slab’ di dalam hurunya. 
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5. Sans Serif 

 

Gambar 2. 17. Sans Serif 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Typeface ini ditandai dengan hilangnya kait atau serif pada ujung 

hurufnya. Diperkenalkan pada abad ke-19. 

6. Gothic 

 

Gambar 2. 18. Gothic 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 75) 

Huruf gothic adalah karakteristik huruf yang berdasarkan bentuk 

huruf blackletter yang populer pada abad ke-13 sampai abad ke-15 

yang biasanya dituliskan di dalam manuscript.  
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7. Script 

 

Gambar 2. 19. Script 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 75) 

Typeface yang menyerupai tulisan tangan, biasanya satu huruf 

dengan lainnya saling bersambung. 

8. Display 

 

Gambar 2. 20. Display 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 124) 

Typeface yang fungsinya adalah untuk headline bukan body, 

memiliki readability yang rendah jika dijadikan narasi panjang. 

Umumnya dekoratif dan memiliki bentuk yang beragam sesuai 

kebutuhan penggunaannya. 

2.1.5. Teori Warna 

Menurut Holtzschue (dalam Dimarco, 2010, hlm 63), warna menjadi elemen 

penting dalam desain melalui media layar maupun cetak. Warna dipersepsi dari 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



25 

cahaya. Cahaya adalah energi yang ditransmisikan melalui gelombang 

beramplitudo yang berbeda-beda (panjang gelombang), hal inilah yang dipersepsi 

sebagai warna yang berbeda-beda. 

2.1.5.1. Skema Warna 

Skema warna adalah kombinasi pilihan warna yang digunakan dalam 

mendesain sesuatu. Skema warna bisa terdiri dari warna-warna analogus, 

monokromatik, komplemen, kontras, akromatik, black-plus. 

 Warna dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu warm color dan 

cool color (Dimarco, 2010, hlm. 70). Warna yang hangat memiliki panjang 

gelombang warna yang lebih panjang daripada warna yang dingin. Oleh 

sebab itu, warna hangat diproses oleh otak lebih lambat dibanding warna 

dingin. Hal ini menimbulkan sensasi secara emosional dan psikologis yang 

nantinya dijelaskan melalui psikologi warna. 

 

Gambar 2. 21. Warm and cool tone 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 70) 
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1. Skema warna monokromatik 

 

Gambar 2. 22. Skema Monokromatik 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 71) 

Model skema warna ini memiliki satu hue warna yang dipilih 

kemudian memberi variasi warna dengan mengubah tint atau shade-

nya. 

2. Skema warna komplemen 

 

Gambar 2. 23. Skema komplementer 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 71) 

Skema warna ini memadukan satu hue warna terpilih dengan warna 

yang letaknya berseberangan persis di dalam color wheel. Dalam 

pembagian penggunaanya, salah satu warna akan dipilih sebagai 
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warna yang dominan, sedangkan yang lainnya akan menjadi aksen 

(hlm. 70). 

3. Skema warna kontras 

 

Gambar 2. 24. Skema kontras 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 71) 

Skema warna ini terdiri dari satu hue dan satu warna yang 

berseberangan tapi tidak langsung bertentangan dengan warna hue 

yang terpilih. Di dalam satu color wheel, satu hue memiliki dua 

kombinasi skema kontras (hlm. 71). 
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4. Skema warna analogus 

 

Gambar 2. 25. Skema analogus 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 71) 

Skema analogus menggunakan warna-warna yang bersebelahan 

dengan warna hue yang dipilih. Namun dalam perancangannya perlu 

diperhatikan agar tidak menimbulkan kebingunan, satu warna harus 

tetap menjadi warna utamanya, yang lainnya hanya menambah 

aksen. 

5. Skema warna akromatik 

 

Gambar 2. 26. Skema akromatik 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 72) 

Skema warna ini tidak memiliki hue tertentu, biasanya juga disebut 

sebagai grayscale color scheme (hlm.72). 
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6. Skema warna black-plus 

 

Gambar 2. 27. Skema black-plus 
(Sumber: Dimarco, 2010, hlm. 72) 

Skema warna ini memadukan skema akromatik dengan satu warna 

hue. Skema warna ini dapat digunakan untuk memotong biaya cetak 

karena tidak menggunakan warna yang terlalu kompleks (hlm.72) 

2.1.5.2. Psikologi Warna 

Menurut Samara (2007), warna tertentu dapat menimbulkan persepsi 

psikologis yang akan mempengaruhi keseluruhan konten dalam gambar 

(ilustrasi, foto, dan lain sebagainya), maupun tipografi. Kaitan emosional 

ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan manusia secara insting dan naluri 

alamiahnya. Warna yang memiliki beragam panjang gelombang 

menimbulkan rangsangan pada susunan saraf otonom manusia. Warna 

hangat seperti merah, oranye, kuning akan merangsang metabolisme 

misalnya peningkatan nafsu makan. Hal ini disebabkan oleh warna-warna 

hangat ini memiliki panjang gelombang yang relatif lebih panjang 

dibanding warna-warna dingin seperti biru dan hijau, sehingga mata dan 

otak memproses warna-warna ini lebih lama. Berbeda dengan warna-warna 

dingin seperti biru dan hijau. Warna-warna ini menimbulkan perasaan 

tenang, damai,  
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Persepsi warna ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kebudayaan dan pengalaman individual. Merah dianggap dapat 

meningkatkan nafsu makan, diasosiasikan dengan kemarahan dan energi 

karena warna merah biasanya berhubungan dengan daging, darah dan 

kekerasan. Warna hijau seringkali memberikan kesan sejuk dan alami 

karena warna hijau terdapat di alam berbentuk pigmen warna seperti klorofil 

pada daun. Perbedaan kebudayaan juga mempengaruhi persepsi terhadap 

warna. Hitam dalam agama Kristen dipersepsi sebagai tanda kedukaan dan 

kematian, namun dalam agama Hindu, warna putihlah yang diasosiasikan 

dengan kematian.  

 

Gambar 2. 28. Color Wheel 
(Sumber: Samara, 2007, hlm. 92) 

Berikut beberapa contoh arti warna yang dikemukakan Samara (2007, hlm. 

110): 
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1. Merah 

 

Gambar 2. 29. Warna Merah 

Merah adalah salah satu warna yang cerah dan dapat mengarahkan 

pandangan yang melihatnya. Dikenal sebagai stimulan jaringan saraf 

otonom manusia dengan merangsang adrenalin sehingga 

menyebabkan rasa lapar atau tindakan yang impulsif. Secara 

emosional membangkitkan semangat dan gairah. 

 

2. Biru 

 

Gambar 2. 30. Warna Biru 

Biru membuat manusia merasa sensasi tenang dan rasa aman, merasa 

terlindungi. Hal ini disebabkan oleh gelombang warna biru yang 

pendek dan diasosiasikan dengan warna laut dan langit sebagai suatu 

unsur alam yang kuat dan dapat dipercaya. Secara statistik, biru adalah 

warna yang paling disenangi. 
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3. Kuning 

 

Gambar 2. 31Warna Kuning 

Kuning sering kali diasosiasikan dengan matahari dan 

kehangatannya. Karena hal itu, kuning dipersepsi sebagai 

kehangatan dan kebahagiaan. Dalam penggunaannya dengan warna 

lainnya, kuning dapat memberikan efek lebih terang ke warna-warna 

di sekitarnya. Warna kuning menstimulasi kreativitas, berpikir jernih 

dan ingatan yang baik. Warna kuning yang kehijauan 

menyimbolisasi kegelisahan, warna kuning yang lebih gelap 

menggambarkan kekayaan. 

4. Coklat 

 

Gambar 2. 32. Warna Coklat 

Warna coklat diasosiasikan dengan warna tanah dan kayu yang 

menimbulkan perasaan nyaman dan aman. Wanra yang solid karena 

hubungannya dengan konotasi warnanya menimbulkan gambaran 

tentang keabadian dan kelanggengan. Kata sifat yang dapat 
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mewakili warna coklat adalah kerja keras, ramah lingkungan, dapat 

diandalkan dan setia. 

5. Violet 

 

Gambar 2. 33. Warna Ungu 

Warna violet atau ungu menimbulkan persepsi sifat yang misterius 

dan sulit dimengerti. Value dan hue warna ungu sangat 

mempengaruhi komunikasi; warna ungu kehitaman berkonotasi 

kematian; warna ungu yang pucat menimbulkan persepsi dreamy 

dan nostalgia; warna ungu kemerahan (fuschia) dramatis dan 

berenergi; ungu pekat seperti plum berkonotasi magis. 

 

6. Hijau 

 

Gambar 2. 34. Warna Hijau 

Warna hijau memiliki gelombang yang paling pendek, karena itu, 

warna hijau sangat menenangkan. Seringkali diasosiasikan dengan 

warna alam dan tumbuh-tumbuhan sehingga menimbulkan kesan 

alami yang aman. Warna hijau yang lebih gelap memiliki konotasi 
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terhadap kestabilan pertumbuhan dan ekonomi. Hijau zaitun 

(dengan sedikit hint coklat) dipersepsi alami dan subur. Namun ada 

hijau juga yang melambangkan penyakit atau kebusukan. 

7. Oranye 

 

Gambar 2. 35. Warna Oranye 

Sebagai perpaduan merah dan kuning, warna oranye memiliki 

kemiripan sifat dengan warna-warna asalnya yaitu energi dan gairah 

(merah), dan kehangatan serta kecerahan (kuning). Oranye memiliki 

sifat petualang, namun sedikit ceroboh. Warna oranye yang lebih 

pekat menyimbolkan kemewahan, sedangkan oranye yang lebih 

terang berkonotasi tentang kesehatan, kebugaran, kualitas dan 

kekuatan.  

8. Abu-abu 

 

Gambar 2. 36. Warna Abu-abu 

Abu-abu dipersepsi sebagai warna yang bersifat formal, memiliki 

otoritas dan bijak. Karena chroma yang dikandungnya hampir tidak 

ada, warna ini menjadi terkesan dingin, jauh dan tidak beremosi. 
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Saat diberikan unsur metalik, warna abu-abu juga dapat 

melambangkan teknologi, dipersepsi sebagai warna yang presisi, 

penuh kontrol dan kompetensi, canggih dan bernilai industri. 

2.2. Buku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah sekumpulan 

lembaran kertas yang terjilid, dapat berisi sesuatu maupun kosong, dapat juga 

disebut sebagai kitab. Oxford Dictionary memberikan pengartian terhadap buku 

yaitu hasil karya yang ditulis maupun dicetak dengan halaman yang terjilid pada 

salah satu sisinya, dan ditujukan untuk penerbitan. Kedua pengertian buku tersebut 

mendeskripsikan dengan jelas bentuk fisik buku yang dikenal selama ini. Adapun 

arti buku secara kontennya dikemukakan oleh UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organizations) yaitu sebagai sarana informasi, 

riset, sumber peradaban dan rekreasi, mendorong pembangunan sosial, 

memperkaya kehidupan pribadi, menjaga toleransi antar bangsa terhadap 

kebudayaannya (dalam Puwono, 2008, hlm. 5).  

Buku dapat menjadi sarana yang baik untuk menyampaikan pikiran, ide dan 

gagasan secara terstruktur. Untuk membantu memahami konten buku, penulis dapat 

juga menyertakan beberapa visual berupa foto, ilustrasi, tabel, diagram, dan lain 

sebagainya untuk memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan konten 

buku. Purwanto (1992) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang lebih tertarik 

pada bahasa visual dibandingkan dengan verbal. Sehingga dewasa ini, banyak buku 

yang tidak lagi padat dengan informasi berupa tulisan, tetapi juga didampingi 
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dengan beberapa visual yang berguna untuk menyampaikan makna dengan cara 

yang lebih sederhana 

2.2.1. Komponen Buku 

Anatomi buku menurut Haslam (2006, hlm. 20), adalah:  

 

Gambar 2. 37.Komponen Buku 
(Sumber: Haslam, 2006, hlm. 20)  

1. Spine 

Spine adalah bagian dari buku yang menutupi sekaligus tempat melekatnya 

bagian binding. 

2. Head band 

Head band adalah kumpulan benang yang memperkuat jahitan buku, biasanya 

diberi warna selaras dengan cover depan. 

3. Hinge 

Hinge adalah kertas yang dilipat di antara pastedown dan fly leaf. 
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4. Head square 

Head square adalah sudut pada cover yang diciptakan karena ukuran cover 

dan back board yang lebih besar daripada lembaran kertas penyusun buku. 

5. Front pastedown 

Front pastedown adalah selembar kertas berukuran dua kali ukuran kertas 

penyusun buku, ditempelkan pada bagian dalam cover. 

6. Cover 

Cover adalah kertas tebal atau papan keras yang diletakkan pada bagian paling 

luar buku dan digunakan untuk melindungi buku. 

7. Foredge square 

Foredge square adalah celah kosong di bagian dalam cover dan back cover. 

8. Front board 

Front board adalah bagian dalam cover sebagai penyusun utama cover.  

9. Tall squre 

Tall square adalah celah kosong dibagian cover dan back cover buku yang 

tercipta karena adanya perbedaan ukuran cover dan lembaran kertas penyusun 

konten buku.  

10. Endpaper 

Endpaper adalah sebuah kertas tebal yang diletakkan untuk melindungi bagian 

dalam dari cover dan menyokong hinge.  
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11. Head 

Head adalah bagian atas dari buku. 

12. Leaves 

Leaves adalah lembaran kertas di dalam buku yang memiliki dua sisi. 

13. Back pastedown 

Back pastedown adalah endpaper yang dilekatkan pada cover belakang buku 

bagian dalam. 

14. Back cover 

Back cover adalah kertas tebal atau papan keras di sisi terluar paling belakang 

buku. Berfungsi untuk melindungi lembaran kertas penyusun konten buku. 

15. Foredge 

Foredge adalah sisi buku yang memperlihatkan kumpulan kertas penyusun 

buku. 

16. Turn-in 

Turn-in adalah kertas atau kain yang dilipat dari luar cover ke bagian dalam 

cover. 

17. Tail 

Tail adalah bagian paling bawah pada buku. 

18. Fly leaf 

Fly leaf adalah bagian balik dari endpaper. 
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19. Foot 

Foot adalah bagian bawah lembar kertas penyusun buku 

2.2.2. Ukuran Buku 

Berikut ini adalah beberapa ukuran buku yang dirangkumkan oleh Sherin dan 

Evans (2009, hlm. 69-73). 

1. North American Sheet Sizes 

 

Gambar 2. 38. Ukuran Buku North American Standard 
(Sumber: Sherin dan Evans, 2009, hlm. 68) 

 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



40 

2. International Standard Sizes 

Ukuran kertas internasional ada tiga pembagian yaitu ISO A, ISO B, dan ISO 

C. 

 

Gambar 2. 39. Ukuran Buku International Standard ISO A 
(Sumber: Sherin dan Evans, 2009, hlm. 68) 
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Gambar 2. 40. Ukuran Buku International Standard ISO B 
(Sumber: Sherin dan Evans, 2009, hlm. 70) 

 

Gambar 2. 41. Ukuran Buku International Standard ISO C 
(Sumber: Sherin dan Evans, 2009, hlm. 71) 
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2.2.3. Margin dan Grid Buku 

Ukuran dan penempatan margin di dalam suatu page menentukan pengalaman 

pembaca dalam menikmati konten buku. Margin yang lebar akan memberi kesan 

keterbukaan dan memiliki banyak white-space yang membuat ritme baca menjadi 

lebih lambat. Sedangkan margin yang sempit, biasanya digunakan untuk novel dan 

buku yang memiliki konten yang padat untuk memuat informasi lebih padat di satu 

halamannya. Sehingga membuat ritme baca menjadi lebih cepat. (Sherins dan 

Evans, 2009, hlm. 61) 

2.2.3.1. Langkah-langkah Membuat Grid 

Sherins dan Evans menjabarkan proses pembuatan grid yang baik, yaitu 

sebagai berikut: (2009, hlm. 62) 

1. Mengidentifikasi tipe grid apa yang paling sesuai dengan konten 

yang ada: simetris atau asimetris; konstruksional, tipografikal, 

hirarki atau modular. 

2. Memilih ukuran, leading, font dari typeface yang digunakan 

sehingga tidak bertabrakan dengan elemen desain di dalam buku. 

3. Memilih ukuran buku sesuai dengan pertimbangan konten dan brief 

awal. 

4. Tentukan jumlah kolom yang akan digunakan, hitung berapa gutter 

antar kolomnya. 

5. Hitung margin dan sesuaikan kolom yang sudah ada dengan margin 

tersebut. 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



43 

6. Posisikan beberapa elemen dasar di dalam halaman, tambahkan satu 

per satu elemen-elemennya. 

7. Cobalah membuat beberapa contoh halaman dengan beberapa 

variasi posisi konten di dalam tiap halamannya. 

8. Sesuaikan dengan konten yang asli. 

2.2.3.2.Jenis-jenis Grid 

1. Constructional Grid 

Constructional grid adalah tata cara penyusunan grid yang 

strukturnya ditentukan dengan menyusun elemen-elemen di 

dalamnya dan memperhatikan korelasi satu elemen dengan elemen 

lainnya. Tidak seperti grid lainnya, grid ini menempatkan elemen-

elemen di dalam halaman terlebih dahulu menurut runut 

kepentingannya di dalam halaman, dan menyesuaikannya dengan 

eye-flow dan penyesuaian dengan grid yang kemudian dibuat. 

 

Gambar 2. 42. Contoh Constructional Grid 
(Sumber: Sherins dan Evans, 2009, hlm.63) 
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2. Typographic Units Grid 

Grid ini disusun berdasarkan besar unit dari text type yang 

digunakan dan leading (spasi antar baris) yang dipilih. Grid seperti 

ini sangat berguna ketika merancangkan buku yang padat informasi 

teksnya. Hal ini akan memudahkan desainer untuk menempatkan 

sidebar atau caption text tepat di baris yang sama dengan body text-

nya.  

 

 

Gambar 2. 43. Contoh Typographic Units Grid 
(Sumber: Sherins dan Evans, 2009, hlm.64) 

Namun grid ini tidak memfasilitasi desainer dengan kemudahan 

menempatkan elemen yang lebih besar dan berulang di dalam 

halaman. 

3. Composite Grid 

Composite grid adalah versi typographic units grid dengan 

pengaturan kolom, header, footer dan bagian lainnya di dalam 

halaman. Hal ini akan memudahkan desainer bukan hanya mengatur 

secara tekstual namun juga mengatur elemen lain di dalam desain. 

Composite grid memberi flow line yang lebih jelas. 
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Gambar 2. 44. Contoh Composite Grid 
(Sumber: Sherins dan Evans, 2009, hlm.65) 

4. Modular Grid 

Modular grid adalah grid yang membagi satu halaman buku dengan 

unit vertikal dan horizontal yang proporsional. Dengan grid seperti 

ini, desainer memiliki keleluasaan untuk dapat memilih flow lines. 

Cocok untuk mendesain buku, majalah, poster dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2. 45. Contoh Modular Grid 
(Sumber: Sherins dan Evans, 2009, hlm.66) 
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5. Hierarchial Grid 

Hierarchial Grid biasanya digunakan pada media-media yang 

membutuhkan penekanan emphasis bentuk ukuran dalam 

penyusunannya di satu halaman tertentu. Berfungsi untuk beberapa 

halaman berulang dengan penempatan hierarki yang sama. Misalnya 

website membutuhkan heading yang sama selalu ada di sebelah atas, 

atau navigator selalu ada di sebelah kiri layar.  

 

Dengan adanya hierarchial grid, desainer mampu menentukan 

hierarki-hierarki tersebut secara konstan 

 

Gambar 2. 46. Contoh Hierarchial Grid 
(Sumber: Sherins dan Evans, 2009, hlm. 67) 

2.2.4. Binding Buku 

Menurut Lupton (2008, hlm. 120-121), ada bermacam-macam jenis binding 

(penjilidan) yang digunakan untuk menyatukan keseluruhan isi buku. Ada yang 

menggunakan lem, staples, benang dan lain sebagainya. Ditentukan dari apakah 
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buku yang dibuat harus dapat dibuka 180 derajat (flat top) atau tidak, dan faktor 

lainnya. 

1. Case Binding (Hardcover) 

 

Gambar 2. 47. Gambar Case Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.120) 

Lembaran isi buku membentuk signatures yang masing-masing dijahit 

dengan benang. Kemudian beberapa signatures disatukan dengan 

direkatkan ke kain (linen) untuk menjaga kelenturan dan fleksibilitasnya. 

Dari lembar signatures ke cover direkatkan oleh endpaper. Binding seperti 

ini rata jika dibentangkan dan tahan lama. 
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2. Perfect Binding 

 

Gambar 2. 48. Perfect Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.120) 

Beberapa lembaran kertas digabungkan dengan merekatkan salah satu sisi 

kertas dengan lem. Kemudian direkatkan ke cover-nya. Buku dengan 

binding seperti ini tidak dapat terbuka 180 derajat jika dibentangkan. 

3. Tape Binding 

 

Gambar 2. 49. Tape Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.120) 

Seutas kain memanjang direkatkan dengan lem panas di pangkal cover dan 

isi buku yang sudah menjadi satu. Binding semacam ini memungkinkan 

buku untuk terbentang rata. 
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4. Side Stitch Binding 

 

Gambar 2. 50. Side Stitch Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.120) 

Cover dan isi buku disatukan dengan cara menstaples salah satu sisinya. 

Ketebalan buku akan mempengaruhi cara menyatukannya. Sisi yang 

direkatkan harus memiliki margin lebih agar konten isi buku tidak 

terpotong. Binding seperti ini tidak dapat dibentang rata. 

5. Saddle Stitch 

 

Gambar 2. 51. Saddle Stitch 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Cover dan isinya dilipat kemudian distaples di bagian tengah. Ketebalan 

saddle stitch maksimal setengah inch. Buku yang di-binding dengan saddle 

stitch dapat dibuka rata saat dibentangkan dan biaya produksinya murah. 
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6. Pamphlet Stitch 

 

Gambar 2. 52. Pamphlet Stich 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Teknik binding ini mirip dengan saddle stitch namun perbedaannya terletak 

pada media binding-nya yaitu benang. Benang akan masih terlihat di ujung 

atas dan bawah buku. Ketebalan pamphlet stitch sangat terbatas kira-kira 

hanya maksimal 36 halaman. 

7. Screw and Post 

 

Gambar 2. 53. Screw and Post 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Cover dan isinya dilubangi dengan bor kemudian disatukan dengan mur di 

salah satu sisi buku. Mur tidak akan terlihat karena akan tertutup oleh cover. 

Binding ini tidak dapat dibentangkan rata. 
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8. Stab Binding 

 

Gambar 2. 54. Stab Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Stab binding adalah model binding jepang yang menggunakan benang untuk 

menyatukan cover dan isi buku. Benang masih akan terlihat di salah satu 

sisi buku. Binding buku seperti ini harus memiliki margin yang besar agar 

memiliki ruang untuk menjahit buku ini. Stab binding tidak dapat 

dibentangkan rata. 

9. Spiral Binding 

 

Gambar 2. 55. Spiral Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Cover dan isi buku dilubangi di salah satu sisinya kemudian dikaitkan 

dengan kawat spiral sehingga menyatu. Binding ini dapat dibentang rata. 
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10. Comb Binding 

 

Gambar 2. 56. Comb Binding 
(Sumber: Lupton,2008, hlm.121) 

Mirip dengan spiral binding, comb binding juga membolongi salah satu sisi 

yang akan menjadi penyatu bagi isi dan cover. Perbedaannya adalah 

material comb binding yang plastik dan tidak memiliki kemampuan untuk 

dibentang rata. 

2.2.5. Ilustrasi 

Wigan (2008, hlm. 13) menyatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah komunikasi 

visual yang merupakan penggabungan dari beberapa keilmuan yaitu komunikasi, 

seni, jurnalisme (ilustrasi commentary) yang menyelesaikan solusi visual dari 

beberapa sudut pandang. Bagi desainer grafis sendiri, ilustrasi adalah sebuah 

kemampuan penggambaran suatu imaji, merupakan suatu hybrid dari seni 

kontemporer dan desain.  

Yang paling menarik dari penambahan ilustrasi di dalam suatu media adalah 

bagaimana penggambaran menggunakan ilustrasi dapat fluid disesuaikan dengan 

pesan yang ingin disampaikan. 
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2.2.5.1. Peran Ilustrasi 

Menurut Male (2007, hlm. 86-121), fungsi ilustrasi dibagi menjadi lima 

kelompok besar, yaitu: 

1. Dokumentasi, Referensi dan instruksi 

Ilustrasi seperti ini digunakan untuk memperjelas informasi tentang sesuatu 

yang bersifat teknis dan perlu penerangan yang lebih dari sekadar teks 

maupun audio. Bukan berarti ilustrasi yang bertujuan dokumentasi, 

referensi dan instruksi akan terlihat kaku dan sangat teknis. Namun lebih 

berkarakteristik jelas, minim makna konotatif atau kontekstual, dan 

mungkin penggambarannya lebih sekuensial sehingga mudah diikuti oleh 

pembacanya. 

 

Gambar 2. 57. Ilustrasi Dokumentasi, Referensi, dan Instruksi 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 87) 

Mempelajari sesuatu yang teknikal akan menjadi pengalaman visual yang 

lebih menarik dan mudah diingat apabila disertai dengan visual berupa 

ilustrasi yang informatif, interaktif dan sesuai dengan kontennya. 
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Gambar 2. 58. Ilustasi Dokumentasi, Referensi dan Instruksi 2 

(Sumber: Male, 2007, hlm. 91) 

2. Komentar 

Ilustrasi dengan tujuan komentar biasanya digunakan di dalam koran 

maupun majalah. Membahas tentang berita secara general dan 

mengimplisitkan maksud dari penayangan berita tersebut. Dalam ilustrasi 

semacam ini banyak ‘pesan-pesan visual’ yang dikemukakan melalui 

ilustrasi penggambaran luas tentang berita yang sedang panas terjadi. Mirip 

dengan poster propaganda pada saat perang dunia ke-2, ilustrasi bertujuan 

komentar ini memiliki makna ganda di dalam setiap pennggambarannya. 
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Gambar 2. 59. Ilustrasi Komentar 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 120) 

Jenis ilustrasi yang biasa digunakan adalah karikatur atau penokohan. 

Dengan wajah-wajah yang komikal, beberapa tokoh-tokoh terkenal 

digunakan untuk menyimbolisasi suatu sifat tertentu yang berkaitan dengan 

narasi yang di sampaikan juga.  

3. Storytelling 

Fungsi ilustrasi ini adalah untuk memvisualisasikan narasi, mengerucutkan 

suatu persepsi narasi di otak pembaca menjadi sesuatu yang dapat 

dipersepsikan dengan seragam oleh semua pembacanya. Dengan bantuan 

warna, tekstur, pengaturan hirarki visual, tipografi yang digunakan akan 

menimbulkan kesan, perasaan yang membawa pembacanya ikut merasakan 

apa yang diceritakan di dalam narasi.  

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



56 

 

Gambar 2. 60. Illustrasi Storytelling 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 145) 

Walaupun sekarang ini lebih banyak ditemukan di buku cerita anak, namun 

ilustrasi storytelling ini juga banyak ditemukan di novel-novel dewasa. 

Yang membedakan adalah biasanya peletakan elemen konten ilustrasi dan 

narasi, kerumitan bahasa dan warna. 

4. Persuasi 

Ilustrasi dengan fungsi persuasi biasa ditemukan di dalam dunia 

advertising atau periklanan. Berhubungan juga dengan image dari suatu 

brand, sebuah ilustrasi yang tepat dapat menggambarkan fungsi, peranan, 

dan kelebihan produk secara bersamaan dalam satu visual yang jitu.  
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Gambar 2. 61. Ilustrasi Persuasi 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 166) 

Dalam advertising ini, peranan ilustrasi juga dalam penyampaian 

kampanye, jargon untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap 

brand. Ilustrasi dapat memvisualisasikan karakter, tone of voice yang ingin 

diangkat oleh suatu brand tertentu untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadapnya. 

5. Identitas 

Ilustrasi identitas biasanya digunakan oleh suatu brand sebagai ikon, 

identitas visual yang dimilikinya. Bisa berupa bentuk, ikon, ataupun 

ilustrasi realis yang digunakan sebagai visual korporat yang solid, dapat 

diimplementasikan dalam kolateral perusahaan.  
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Gambar 2. 62. Ilustrasi Persuasi 
(Sumber: Male, 2007, hlm. 175) 

Buku dan cover album musik juga termasuk media yang mendapatkan 

keuntungan dari adanya fungsi ilustrasi ini. Sinopsis berupa teks digantikan 

satu lembar ilustrasi yang representatif saja. Begitu pula dengan album 

musik, eksplorasi ilustrasinya bisa dari tema, lirik, genre dan lainnya. 

 

Gambar 2. 63. Ilustrasi Persuasi Album Musik 

(Sumber: Male, 2007, hlm. 180) 

2.2.5.2. Jenis Ilustrasi 

Wigen (2009) memberikan definisi pada beberapa jenis ilustrasi yang 

disebutkan dalam kamus ilustrasinya, sebagai berikut: 

 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



59 

1. Architectural Illustration 

Ilustrasi mendetail yang digunakan untuk pengerjaan pembangunan 

atau perakitan suatu bangunan, interior atau otomotif besar. (hlm. 

32) 

2. Botanical Illustration 

Ilustrasi botani ini adalah termasuk jenis ilustrasi yang sudah 

digunakan sejak abad ke-16 untuk mempelajari tentang tanaman 

mana saja yang boleh dimakan dan tidak. Menjadi bagian dari 

manuskrip-manuskrip kuno. Bentuk ilustrasinya sangat detail dan 

akurat untuk mempermudah penelitian dan pengembangan 

keilmuannya (hlm. 50). 

3. Caricature 

Karikatur adalah salah satu jenis ilustrasi yang memberi emphasis 

kepada suatu tokoh ilustrasi (biasanya adalah tokoh terkenal di 

kalangan masyarakat). Emphasis yang diberikan ini biasanya dibuat 

hiperbolis dan melebih-lebihkan fitur fisik yang dimiliki oleh tokoh 

tersebut (hlm. 56). 

4. Cartoon 

Pada zaman dahulu, sebutan kartun digunakan untuk suatu gambar 

atau ilustrasi awal pembuatan fresco, mozaik, kaca, karpet dan lain 

sebagainya. Namun sekarang lebih dikenal sebagai ilustrasi yang 

berkaitan dengan komik yang sekuensial dan animasi (hlm 57). 
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5. Character 

Ilustrasi berupa personifikasi sesuatu yang bukan manusia, memiliki 

fitur-fitur seperti manusia. Biasanya digunakan sebagai maskot 

(hlm. 59) 

6. Comics 

Komik adalah ilustrasi yang sekuensial mengandung informasi, 

narasi, cerita yang dapat didampingi dengan atau tanpa teks untuk 

memperjelasnya. Menggunakan simbolisme visual seperti text 

balloons dan lain sebagainya (hlm. 66). 

7. Conceptual Illustration 

Konsep adalah poin utama dari conceptual illustration. 

Menggunakan metafora, abstrak, simbolisme, dan lain sebagainya. 

(hlm. 72) 

8. Diagram 

Ilustrasi simbolik yang digunakan untuk menjelaskan suatu alur 

kerja, menjelaskan sesuatu yang runut atau memiliki keterkaitan satu 

dengan yang lainnya. Diagram dapat berbentuk flowchart, mindmap, 

bubble chart dan lain sebagainya (hlm. 81) 

9. Hyperrealism 

Jenis ilustrasi yang mempertahankan keaslian dari bentuk aslinya. 

Teknik dan material yang digunakan beragam agar benar-benar 

dapat mengimitasi objek aslinya (hlm. 119) 
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2.3. Penanganan Psikologis Awal (PPA) 

Berbagai macam kejadian traumatis bisa saja terjadi dalam hidup siapa pun, salah 

satunya bencana alam. Kejadian ini akan menimbulkan beragam reaksi natural 

seperti marah, sedih, bingung, dan lain sebagainya. Menurut Sphere dan IASC 

(dalam World Health Organization, 2011, hlm. 3) Psychological First Aid (PFA) 

atau dalam bahasa Indonesia Penanganan Psikologis Awal (PPA) adalah 

serangkaian upaya suportif yang dilakukan terhadap individu yang membutuhkan 

pertolongan secara psikologis sesaat setelah melewati kejadian-kejadian traumatis 

tersebut agar respon-respon natural negatif yang seseorang rasakan tidak berlarut-

larut dan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. 

 

Gambar 2. 64. Piramida intervensi oleh IASC 
(Sumber: IASC, 2017, hlm. 6) 

Piramida di atas menunjukkan level intervensi pasca bencana yang biasanya 

dilakukan terlebih dahulu di lapangan. Tingkatan pertama yaitu pemenuhan 
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kebutuhan sandang, pangan, dan papan misalnya berupa posko-posko pengungsian, 

makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Tingkatan kedua adalah upaya dari relawan 

serta pemerintah untuk menstabilkan kondisi sosial yaitu dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan sosial untuk para penyintas misalnya kegiatan belajar sambil 

bermain untuk anak-anak. Di tingkatan ketiga adalah dukungan psikososial 

termasuk PPA yang bertujuan untuk membantu menampung keluh kesah, 

kesedihan dan reaksi-reaksi emosional penyintas agar tidak berkepanjangan. Pada 

tingkat ini, dukungan psikososial bisa saja dilakukan secara massal maupun 

perorangan. Pada tahap yang lebih serius di tahap empat, beberapa dari penyintas 

diindikasi memiliki kecenderungan trauma, relawan yang menangani merujuk ke 

psikiater atau psikolog yang memiliki kompetensi untuk menangani penyintas-

penyintas dengan kebutuhan ini. (WHO, 2013, hlm. 21) 

Target dari PPA sendiri adalah siapapun yang terkena dampak psikologis 

dari sebuah kejadian traumatis yang menimpanya. PPA dapat dilakukan terhadap 

segala rentang usia. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada golongan usia 

yang lebih rentan dari yang lainnya seperti anak dan lansia. (WHO, 2011, hlm. 4-

5). Tidak semua orang yang terpapar kejadian traumatis dapat ditangani hanya 

dengan PPA, ada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut apabila 

dibutuhkan. Misalnya, memiliki luka fisik akibat kejadian traumatis, stress berat, 

dan yang berpotensi melukai dirinya sendiri maupun orang lain. (hlm. 5) 

Tidak sedikit penyintas bencana alam yang membutuhkan pertolongan dan 

dukungan secara psikologis lebih lama setelah paparan kejadian traumatis. Namun 

PPA dirancang untuk menolong dan mengobati para penyintas yang baru saja 
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terpapar kejadian traumatis. Rentang waktu penanganan psikologis awal ini 

tergantung berapa lama dan seberapa serius kejadian traumatis terjadi. (hlm. 5) 

PPA bisa dilakukan di tempat-tempat yang dianggap aman untuk 

melakukannya. Misalnya di posko-posko pengungsian atau di huntara yang 

memang difungsikan untuk kegiatan psikologis. Idealnya, pemaparan PPA ini 

dilakukan secara kondusif dan pribadi. Dan tentunya relawan PPA harus menjaga 

privasi dan kerahasiaan (apabila diminta) untuk mempertahankan kepercayaan dari 

penyintas. 

2.3.1. Tujuan Penanganan Psikologis Awal 

Menurut Save the Children (2013, hlm. 10), Penanganan Psikologis Awal (PPA) 

ini sangat dibutuhkan sebagai tindakan preventif efek jangka panjang yang 

ditimbulkan oleh peristiwa traumatik yang di alami. Banyak penyintas yang dapat 

melewati reaksi-reaksi psikologis pasca bencana dengan baik dan tidak 

menimbulkan efek jangka panjang. Namun, penanganan dini terhadap reaksi-reaksi 

emosional tersebut terbukti mengurangi potensi efek jangka panjang secara drastis. 

2.3.2. Keunggulan Psychological First Aid 

Menurut Brymer et al. (2006, hlm.6) Penanganan Psikologis Awal (PPA) memiliki 

beberapa keunggulan yaitu: 

1. Mencakup kemampuan untuk mengumpulkan informasi untuk mengetahui 

kebutuhan dan keresahan penyintas bencana alam. Pendekatan ini 

memberikan langkah untuk melakukan tindakan suportif yang fleksibel 

terhadap kebudayaan apapun. 
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2. Sudah melalui berbagai tes lapangan dan strategi yang berdasarkan bukti-

bukti konkrit sehingga dirancang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

3. Menitikberatkan pada perkembangan budaya yang berkembang sehingga 

dapat disesuaikan dengan situasi, keadaan dan kebiasaan setempat. 

4. Sudah memiliki handout praktis untuk menjadi penyembuhan (self-healing) 

bagi remaja, dewasa (lintas usia) dan juga keluarga untuk membantu 

mempercepat penyembuhan psikologis (hlm. 6). 

Penanganan Psikologis Awal (PPA) ini mampu menjadi pedoman untuk 

badan organisasi atau lembaga formal maupun informal, tenaga professional 

maupun non profesional untuk dapat sesegera mungkin memberikan pendampingan 

awal setelah bencana alam terjadi (hlm. 5). Menurut WHO (2013, hlm. 3), untuk 

mempelajari pendekatan PPA, relawan tidak perlu memiliki latar belakang atau 

berprofesi sebagai seorang psikolog atau pekerja psikososial. Dianjurkan untuk 

memiliki waktu dan kesediaan untuk memberikan pendampingan ini, memiliki 

akses dan bersedia untuk membantu, dan tentunya berkoordinasi dengan badan-

badan atau lembaga yang bertanggung jawab jika relawan turun langsung dalam 

penanganan bencana yang besar (untuk koordinasi dan keamanan). Menurut Sphere 

Association (2018, hlm 341) PPA diberikan sebagai langkah awal non klinis, dan 

merupakan bagian penting dari gerakan kemanusiaan. 

2.3.3. Prinsip Penanganan Psikologis Awal 

Prinsip penanganan psikologis pertama akan sangat membantu para relawan untuk 

melihat dari perspektif penyintas, mendekati para penyintas dan memberikan 

Perancangan buku panduan..., Natalia, FSD UMN, 2019



65 

dukungan yang penting dan tepat bagi mereka. Prinsip-prinsip tersebut menurut 

WHO (2011, hlm.18) adalah: 

1. Look (Melihat) 

Poin ini meliputi: melihat situasi dan kondisi yang terjadi, mencari apakah 

ada penyintas yang membutuhkan bantuan, dan memerhatikan apabila ada 

penyintas yang mengalami stress berat. 

2. Listen (Mendengar) 

Poin ini meliputi: mendekati penyintas yang terlihat sangat membutuhkan 

bantuan fisik maupun psikologis, perlahan-lahan mengajak mereka 

berbicara (dengan tenang dan tidak memaksa), dan mendengarkan keluh 

kesah mereka dengan penuh perhatian. 

3. Link (Menghubungkan) 

Poin ini meliputi: menolong penyintas untuk mendapatkan kebutuhan dasar 

mereka, mendampingi penyintas menaklukan rasa takutnya, memberi 

informasi yang berguna, menjadi penyambung antara penyintas dengan 

lingkungan sekelilingnya. 

2.3.4. Cara Memberikan Dukungan Psikologis Awal 

Siapa saja dapat belajar untuk memberikan penanganan psikologis awal. Menurut 

modul Psychological First Aid for Field Workers dari WHO, ada tiga hal penting 

yang harus diperhatikan untuk menunjang kemampuan memberikan penanganan 

psikologis awal yang baik. (WHO, 2011, hlm.13) 
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2.3.4.1. Komunikasi yang Baik 

Penyintas yang baru saja mengalami kejadian traumatis memiliki respon 

yang berbeda-beda menghadapi kejadian tersebut. Ada yang marah, sedih, 

bingung, khawatir dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, 

relawan yang menanganinya harus bisa tenang dan mendengarkan dengan 

saksama supaya penyintas merasa aman, dimengerti, dihargai dan 

dipedulikan. 

Seseorang yang baru saja mengalami kejadian traumatis bisa jadi 

ingin mengungkapkan perasaannya yang tidak dapat dibendungnya. 

Walaupun mungkin, beberapa dari mereka, sebaliknya, tidak dapat berkata 

apa-apa karena kesedihannya. Poin penting dalam menghadapi kejadian ini 

adalah tidak memaksa penyintas untuk bercerita. Berikan waktu, 

kesempatan dan ketenangan yang mereka perlukan. Tunjukkan bahwa 

relawan dapat dipercaya dan selalu ada kapanpun mereka butuhkan. 

2.3.4.2. Persiapan dan Pengetahuan tentang Bencana dan Lokasinya 

Relawan harus mengetahui detail bencana yang terjadi. Apa bencana yang 

terjadi, dimana dan kapan terjadi bencana, serta siapa saja yang terkena 

dampak bencana ini. Hal-hal teknis yang sudah dan akan diberikan di lokasi 

kejadian juga harus diketahui. Misalnya tentang penyediaan sandang, 

pangan dan papan penyintas, akses dan akomodasi menuju titik-titik daerah 

rawan, evakuasi, dan siapa organisasi atau lembaga yang membantu 

pemulihan setelah bencana. Lalu juga melakukan beberapa penyelidikan 
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terkait dengan bencana yang terjadi, misalnya apakah ada bencana susulan 

yang akan terjadi, dan bagaimana cara menyosialisasikannya. Lalu tentu 

saja seberapa parah alam dan infrastrukturnya rusak akibat bencana tersebut, 

dan apakah memungkinkan untuk membuat substitusinya. 

2.4. Relawan Bencana Alam 

Kata relawan dalam KBBI dirujuk kepada kata ‘sukarelawan’ yang berarti orang 

yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak ada paksaan dari pihak manapun) 

dalam konteks kebencanaan, relawan adalah orang yang membantu secara sukarela 

korban bencana alam dalam masa tanggap darurat, pasca bencana maupun pasca 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Memiliki banyak latar belakang yang berbeda-beda, 

keilmuan yang berbeda-beda juga. Di Indonesia, relawan-relawan yang dikirim ke 

lokasi bencana dikoordinasi oleh badan pemerintahan maupun organisasi non 

pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan, korban bencana (penyintas) juga 

dapat menjadi relawan. 
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