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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 

Haslam (2006), mengatakan bahwa selain untuk memberi informasi ataupun 

pengetahuan, buku juga merupakan sebuah media dokumentasi yang tertua. Selain 

itu, buku juga dapat menggunakan bahan ringan yang dapat dengan mudah 

dipindahkan. Menurut KBBI, buku merupakan lembaran kertas yang dijilid yang 

dapat berisikan tulisan atau kosong. Dikatakan, bahwa Cina merupakan tempat 

penemuan kertas pertama kali yang menggunakan bahan bambu, setelahnya, kertas 

menyebar hingga Spanyol (hlm. 7).  

2.1.1. Pembuatan Buku 

Berbagai peran dalam proses pembuatan buku, yaitu: (hlm. 13-19) 

1. Penulis : Mempersiapkan ide-ide cerita yang kemudian ia diskusikan dengan 

penerbitnya. 

2. Agen: Menyediakan berbagai portfolio illustrator, desainer grafis, ataupun 

fotografer untuk penerbit. 

3. Penerbit: Menginvestasikan dana pada karya yang telah disepakati dengan 

penulis, kemudian melanjutkannya pada proses produksi, cetak, jilid, serta 

melakukan promosi marketing. 

4. Book Packager: Biasanya penerbit akan membayar seseorang untuk menyatukan 

editorial, desain, dan produksi. 
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5. Commissioning editor: Selain memilih buku yang akan turun untuk proses 

produksi, juga bertanggung jawab dalam penentuan timeline, tanggal terbit, 

desainer, illustrator, dan kebutuhan lainnya. 

6. Editor: Berdiskusi dengan penulis untuk menentukan konten, serta memberikan 

kritik dan masukan. 

7. Proofreader: Bertugas untuk melakukan pengecekan pada sebuah buku yang 

telah di edit dan membenahinya, namun untuk sekarang, tugas ini biasanya 

dilakukan oleh editor. 

8. Konsultan:  Merupakan seorang ahli spesialisasi pada bidang tertentu, yang akan 

membantu menuangkan idenya mengenai informasi apa yang harus ditambah pada 

buku. 

9. Reader: Bekerja untuk membuat review yang objektif mengenai sebuah buku. 

10. Art Director: Berperan dalam mengatur dan merancang visual dari sebuah buku, 

juga bekerja sama dengan illustrator ataupun fotografer. 

11.  Desainer: Desainer bertugas untuk mengatur posisi dan komposisi elemen pada 

buku, misalnya grid dan layout.  

12. Picture Researcher: Bertanggung jawab untuk urusan gambar-gambar yang 

digunakan pada buku, ia akan mencari sumber gambar untuk meminta ijin 

penggunaannya. 

13. Permission Manager: Selain untuk membuat surat izin penggunaan teks dan 

gambar. 

14. Image-makers: Bertanggung jawab dalam pembuatan gambar. 

15. Rights Manager: Mengurus berbagai jenis kontrak yang dibutuhkan. 
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16. Marketing Manager: Mengurus proses promosi dan penjualan buku kepada 

penerbit dan toko buku. 

17. Print buyer, production manager: Berurusan dengan melihat kualitas dan biaya 

dalam produksi buku, serta membenahi produksi dan jadwal pengiriman. 

18. Printer: Menerima hasil digital. 

19. Print Finisher: Berperan dalam aktifitas produksi setelah proses cetak. 

20. Binder: Memberikan saran dan masukan mengenai kertas dan pemilihan jenis 

penjilidan. 

21. Distribution Manager: Memantau stok dan proses pemindahan buku. 

22. Sales Representative: Biasanya mereka akan dibayar berdasarkan jumlah buku 

yang berhasil dijual. 

23. Retailer : Seiring berkembangnya teknologi, buku tidak hanya dijual di toko 

buku, melainkan juga di internet. 

2.1.2. Elemen Buku 

Dikatakan bahwa buku terbagi menjadi tiga komponen, yaitu : blok buku, halaman, 

dan grid. (hlm. 20-21) 

Gambar 2. 1 The Book Block 
(Book Design, 2006) 
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1. Blok Buku 

- Spine: Merupakan bagian buku yang menutupi bagian ujung. 

- Head band: Umumnya berupa tali bewarna yang terikat. 

- Hinge: Bagian yang dilipat pada halaman dalam pertama. 

- Head square: Pelindung yang berada pada bagian atas buku yang memiliki 

ukuranlebih besar daripada halaman buku. 

- Front pastedown: Kertas yang ditempel pada cover depan. 

- Cover: Papan atau kertas tebal yang berguna untuk melindungi buku. 

- Foredge square: Bagian pinggiran buku yang berasal dari cover depan dan 

belakang. 

- Front board: Papan cover yang berada pada halaman depan buku. 

- Tall square: Bagian lebih pada bagian bawah buku untuk melindungu halaman 

buku. 

- End paper: Kertas tebal yang biasanya ditempel pada buku. 

- Head: Bagian atas buku. 

- Leaves: Lembaran buku. 

- Back pastedown: Kertas yang ditempel pada cover belakang. 

- Back cover: Cover yang berada pada bagian belakang buku. 

- Foredge: Bagian ujung buku. 

- Turn-in: Kertas yang dilipat dari luar ingga ke dalam cover. 

- Tail: Bagian bawah buku. 

- Fly-leaf: Terdapat pada belakang buku, yang merupakan halaman balik. 

- Foot: Bagian bawah halaman. 
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2. Halaman 

- Potrait: Merupakan sebuah format dengan tinggi lebih panjang dibanding 

lebarnya. 

- Landscape: Merupakan sebuah format dengan lebar lebih panjang dibanding 

tingginya. 

- Tinggi dan lebar halaman: Ukuran halaman. 

- Verso: Halaman buku yang berada di sebelah kiri. 

- Single page: Kertas yang berada pada bagian kiri. 

- Double-page spread:Halaman yang saling berhadapan. 

- Head: Bagian atas buku. 

- Recto: Halaman buku yang berada di sebelah kanan. 

- Foredge: Bagian depan buku. 

Gambar 2. 2. The Page 
(Book Design,2006) 
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- Foot: Bagian bawah buku. 

- Gutter: Garis yang merupakan pembatas untuk penjilidan buku. 

3. Grid 

- Folio stand: Garis yang membagi halaman. 

- Title stand: Garis yang membagi posisi grid untuk judul. 

- Head margin: Batas yang berada pada atas halaman. 

- Interval/ column gutter: Garis vertikal yang membagi kolom. 

- Gutter margin/ binding margin: Bagian dalam garis pembatas untuk penjilidan. 

- Running head stand: Garis yang membagi running head. 

- Picture unit: Grid yang terbagi oleh baseline dan dipisahkan oleh unused line. 

- Dead line: Jarak yang berada di antara unit. 

- Column width/measure: Lebar kolom yang menentukan panjang dari sebuah garis. 

- Baseline: Garis untuk tulisan. 

- Column: Bagian kotak pada grid untuk mengatur tulisan. 

- Foot margin: garis pembatas pada bagian bawah halaman. 

 Ilustrasi 

Wigan (2009), mengatakan bahwa ilustrasi digunakan untuk mengkomunikasikan 

konten dengan menggunakan imajinasi yang bersifat untuk dekorasi, pemecahan 

masalah, menghibur, menginformasikan, mengajarkan, menceritakan, 

menjelaskan, juga memperdaya. Menurut Dunn (hlm. 8), ilustrasi tidak hanya untuk 

cerita, melainkan juga dapat membuat jawaban dari sebuah pertanyaa. 

2.2.1. Tujuan Ilustrasi 

Menurut Wigan (2008), ada beberapa tujuan ilustrasi, misalnya: 
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1. Memperkuat teks: Agar gambar dapat menjelaskan teks, seorang illustrator harus 

memiliki perasaan yang kuat terhadap kata-kata. 

2. illustrator sebagai penulis: Seorang illustrator dapat juga menerbitkan bukunya 

sendiri, biasanya dapat berbentuk buku anak, novel grafis, komik, book works, 

animasi, atau media interaktif. 

3. Jurnalis visual: Seorang illustrator memposisikan dirinya seperti jurnalis, yaitu 

menyampaikan kejadian yang terlihat di matanya melalui ilustrasi. 

4. Book art: Buku seni merupakan inspirasi dari banyak pelajar, selain itu, buku 

ilustrasi dapat di terbitkan melalui self-publishing. 

2.2.2. Peran Ilustrasi 

Beberapa peran ilustrasi (hlm. 61- 81): 

1. Editorial illustration: biasanya bekerja untuk majalah, jurnal, majalah 

perusahaan, atau koran. 

2. Conceptual image-making: Dengan berdasar pada sastra, cinema dan musik, 

biasanya penggambaran dilakukan dengan konsep filosofi, teori, proses juga bahasa 

visual.  

3. Persuasive image-making: Persuasi yang dilakukan dengan menggunakan 

ilustrasi dan desain grafis, hal ini bertujuan untuk mengubah sikap dan emosi 

seseorang. 

4. To instruct and inform: Ilustrasi juga digunakan sebagai media untuk memberi 

instruksi serta informasi.  

5. Text as image and image as text: Desain huruf dapat menunjukan mood atau 

perasaan dari gambar. 
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2.2.3. Teknik Ilustrasi 

Dalam bukunya, Zeegan (2012) mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan 

illustrator tidak hanya sebatas ide dan topik yang ia tuangkan dalam gambar, 

melainkan juga melalui media yang ia pilih, termasuk materialnya. Menurutnya ada 

beberapa teknik ilustrasi, yaitu: 

1. Manual 

Menggambar dengan menggunakan pensil merupakan cara lama yang hingga saat 

ini masih terus digunakan. Dengan pensil, seorang ilustrator dapat dengan leluasa 

menggambar apapun yang ia kehendaki. 

 

 

2. Odd Media 

Membuat sebuah ilustrasi dengan menggunakan berbagai media unik telah menjadi 

gaya tersendiribagi beberapa ilustrator. Misalnya, dengan menggunakan pottongan 

Gambar 2. 3. Gambar Manual 
( The Fundamentals of Illustration,2012) 
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kertas bewarna yang digabungkan, atau menggunakan benda yang telah tidak 

digunakan. 

 

 

3. Digital 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, ilustrator juga 

turut memanfaatkan meia tersebut. Sekarang ini, banyak dikenal gambar digital. 

Ilustrator juga dapat menggunakan foto sebagai bahan untuk referensinya. 

 

Gambar 2. 4. Odd Media 
(The Fundamentals of Illustration, 2012) 

Gambar 2. 5. Digital 
(The Fundamentals of Illustration, 2012) 
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4. Mix Media 

Berbagai eksplorasi dilakukan oleh seorang ilustrator dalam proses pembuatan 

karyanya, termasuk menggabungkan antara digital dengan foto, ataupun gambar 

manual. Media campuran seperti ini banyak ditemukan pada karya-karya 

kontemporer.  

 
2.2.4. Gaya Ilustrasi 

Male (2017) mengatakan bahwa sesuatu yang spesial/unik dari visual yang dimiliki 

oleh seseorang. Hal inilah yang kemudian membagi ilustrasi menjadi beberapa jenis 

(hlm. 146-247): 

1. Visual Metaphor 

Merupakan ilustrasi yang tidak berdasar pada realita, namun sifatnya 

merepresentasikan. Ilustrasi jenis ini juga terkesan spontan dan agresif. Ilustrasi 

conceptual dapat berbentuk imaginative ataupun fantasi, misalnya surealis, abstrak, 

ekspresonis, kubisme. Ilustrasi jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu: 

 a.  Conceptual imagery and surrealism 

  

Gambar 2. 6. Mix Media 
(The Fundamentals of Illustration, 2012) 
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Gambar 2. 7. Conceptual Images by John McKenna 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 8. Conceptual Images by Sean McSorley 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 9. Conceptual Images by Joey Guidone 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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 b. Diagram  

 

Gambar 2. 10. Conceptual Images by David Doran 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 11. Conceptual Images by Anna Bhushan 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 12. Diagram by Peter Jarvis 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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 c. Abstrak 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2. 14. Diagram by Alan Male 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 13. Diagram by Nigel Owen 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 15. Abstrak by Josh McKenna 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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2. Pictorial Truths 

Gambar atau lukisan yang dibuat semirip dan sedetail mungkin dengan aslinya. 

Illustrasi ini dapat berbentuk garis (baik formal ataupun yang tidak formal), atau 

tonal (lebih realistis). Pictorial Truths dibagi menjadi: 

Gambar 2. 17. Abstrak by Ed Farley 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 16. Abstrak by Joel Nakamura 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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 a. Hyperrealism 

 

 

 

Gambar 2. 18. hyperrealism by Lorena Pugh 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 19. Hyperrealism by Kelly Smith 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

 

Gambar 2. 20. Hyperrealism by Richard Duckett 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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 b. Stylized realism 

 

 

 

Gambar 2. 21. Hyperrealism by Gary Cooley 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 22. Stylized Realism by Levi Pinfold 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 23. Stylized Realism by Levi Pinfold 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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 c. Sequential imagery 

 

 

 

Gambar 2. 24. Sequential Imagery by John Aggs 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 25. Sequential Imagery by Marco Schaaf 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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Gambar 2. 27. Sequential Imagery by Tashi Reeve 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 26. Sequential Imagery by Gary Baseman 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 28. Sequential Imagery by Thomas Plant 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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3. Aesthetic dan Non-Aesthetic 

Ilustrasi jenis ini terinspirasi dari pasar dan mengikuti tren, terutama musik, iklan, 

dan fashion. Ilustrasi ini juga melakukan pendekatan pada masyarakat dengan 

berbagai cara, misalnya chocolate box (biasa terdapat pada packaging, promosi dan 

iklan dengan tujuan untuk memainkan emosi, keinginan, dan hedonistic senses 

masyarakat) dan shock (untuk mendapat reaksi dari masyarakat, contohnya dalam 

hal agama, politik, explicit) 

 a. Trend 

 

Gambar 2. 29. Trends by Sarah Beetson 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 30. Trends by Dave Kinsley 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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Gambar 2. 32. Trends by Camilla Dixon 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 31. Trends by Fey Dodson's 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 33. Chocolate Box by Jeffry LoFaro 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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Gambar 2. 34. Chocolate Box by Jacques Fabre 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 35. Shock by Richard Stanley 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 36. Shock by Anita Kunz 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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Menurut sumber lain, Hattersly dan Bennet (2012), ada beberapa gaya visual untuk 

ilustrasi, yaitu: 

1. Teknik manual  

Teknik manual merupakan teknik terlama yang telah digunakan manusia 

untuk mengekspresikan dirinya secara visual. Seiring berjalannya waktu, 

Gambar 2. 37. Shock by David Aronson 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 

Gambar 2. 38. Shock by Tim O'Brien 
(Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017) 
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ilustrator yang menggunakan teknik menggambar manual, banyak yang 

menggabungkannya dengan teknik digital.  

2. Mixed-media project 

Menggambar atau membuat sebuah karya dalam photoshop dan ilusrasi 

memang akan lebih mudah, namun karya yang dihasilkan akan berupa dua 

dimensi. Maka, banyak artist yang menggabungkan teknik manual dengan 

digital yang kita ketahui sebagai mixed media. teknik digital tersebut akan 

membantu artist dalam menyelesaikan karyanya lebih cepat dibanding jika 

ia melakukan teknik manual secara keseluruhan. 

3. Potraits 

Dalam menggambar potrait  untuk kepentingan apapun, akan lebih baik jika 

gambar tersebut tidak hanya memiiki personality, namun juga memiliki ciri 

khas baik itu fashion atau bagian wajah dan tubuhnya.  

4. Karakter 

Dalam praktiknya, karakter sendiri ada bermacam-macam, misalnya 

karakter yang terlihat rumit, karakter lucu, karakter hitam putih, karakter 

simetris (memiliki bentuk yang seimbang), dan kartun dengan bentuk 

simpel.  

5. Vector 

Sama seperti cat air, spray, ataupun krayon, vector hanyalah alat. Namun, 

jika berada pada tangan yang tepat, maka ilustrasi engan vector akan terlihat 

indah.  

6. Pattern 

Perancangan Buku Berilustrasi..., Nathania Fulbertus, FSD UMN, 2019



 
 

29 

Dikatakan bahwa, repetisi gambar dengan komposisi tertentu akan 

menghasilkan sebuah pola yang menarik.  

7. Type art 

Ilustrasi dengan menggunakan font akan dapat secara sekaligus 

menampilkan gambar serta pesan secara unik danmenarik.  

2.2.5. Karakter 

Ekstrom (2013) menyatakan bahwa dalam membuat karakter harus mengetahui dan 

memahami karakteristik karakter yang akan dibuat, dalam artian bahwa karakter 

tidak hanya fokus pada karakter apa yang digambar, namun memperhatikan 

personality nya agar karakter terlihat berbeda dengan penggambaran pada 

umumnya (hlm.4). Ekspresi karakter dapat dilihat dari postur, gerak- gerik (bahasa 

tubuh), juga wajah. Selain itu, bentuk tubuh dari penggambaran karakter tersebut 

juga dapat menggambarkan sifat karakter. Misalnya, bentuk tubuh yang tidak 

memiliki ujung tajam memberikan kesan fun dan tidak kaku. Kemudian, dikatakan 

juga untuk penggambaran karakter dapat bervariasi sesuai kreativitas konsep, 

namun dengan proporsi yang mirip dengan aslinya. Misalnya, penggambaran tubuh 

manusia ada bagian kepala, badan, juga tangan serta kaki yang mengikuti proporsi 

aslinya namun dengan eksplorasi sesuai dengan konsep. Selain itu, psikologi warna 

juga dapat mempengaruhi sifat desain.  

 Dalam desain karakter, ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu: 

1. Research 

Proses ini untuk mengetahui apa dan siapa yang akan dibuat, keywords, dan 

referensi. 
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2. Konsep 

Untuk membuat konsep, harus memiliki ide, sektsa kasar, juga pengembangan. 

3. Desain akhir 

Untuk desain akhir, dilakukan penyempurnaan, penambahan, serta warna.   

2.2.6. Proses Ilustrasi 

Menurut Male (hlm. 32-106), ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam 

pembuatan ilustrasi, yaitu: 

1. Megembangkan brief 

Dalam tahap ini, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan: 

 - Alasan dibalik pengerjaan tugas ini 

 - Apa yang akan dilakukan 

 - Metodologi apa yang akan kamu gunakan 

2. Menganalisa brief 

Pada proses ini, analisa sangatlah penting utntuk dilakukan. Penting untuk 

mengetahui masalah apa yang harus diselesaikan, apa yang 

dikomunikasikan, dan kepada/ untuk siapa. Ada beberapa tahap yang harus 

diperhatikan dalam proses ini: 

 - Memiliki pemahaman mengenai konteks 

 - Melakukan eksplorasi terhadap konten 

 - Mencari tahu lebih dalam melalui penelitian 

 - Mengetahui target sasaran secara jelas 

 - Tidak berhenti belajar 

3. Konsep 

Perancangan Buku Berilustrasi..., Nathania Fulbertus, FSD UMN, 2019



 
 

31 

Setelah melakukan berbagai analisa dan penelitian, dilakukan pemecahan 

masalah yang dapat melalui desain dan ilustrasi. Tahapan ini dilalui melalui 

beberapa proses: 

 - Brainstorming 

 - Memilih beberapa konsep dan melakukan penggabungan 

 - Memilih gaya ilustrasi, komposisi, warna, layout, typeface, dan judul. 

 - Pembuatan mock-up/dummy 

4. Riset 

 - Melakukan riset mengenai material yang akan digunakan 

 - Menentukan metodologi yang mendukung (berbagai bentuk pekerjaan 

visual) 

 - Melakukan penyelesaian desain 

 Desain 

2.3.1. Elemen Desain 

Landa (2014) menuliskan bahwa adanya beberapa elemen dalam desain grafis, 

yaitu: 

1. Garis  

Gabungan dari titik- titik kecil. Garis memiliki beberapa jenis, misalnya: 

 - solid line (garis yang terlihat jelas) 

 - implied line (garis yang sebenarnya tidak menyambung, namun terlihat 

menyambung) 

 - edges (bagian batas antara bentuk dan pola) 

 - line of vision ( garis yang mengikuti alur/ mengarahkan mata).  
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2. Bentuk 

Bentuk memiliki berbagai jenis, yaitu: 

 - geometrik (segitiga, lingkaran, kotak) 

 - organik (bentuk yang memiliki curves dan terlihat natural) 

 - rectilinear (bentuk yang berasal dari garis lurus) 

 - irregular (kombinasi antara garis lurus dan bergelombang) 

 - accidental (seperti bentuk tumpahan tinta) 

 - nonrepresentattional (bentuk yang diciptakan dan tidak mirip dengan 

apapun yang berkaitan dengan alam, manusia, tempat, atau benda) 

 - abstract (bentuk rumit yang merupakan representasi dari bentuk aslinya) 

 - representational (bentuk yang mirip dengan figur aslinya. bisa juga 

menggunakan teknik positive dan negative space) 

4. Warna 

Warna terbagi menjadi tiga, yaitu: 

 - additive (RGB pada layar digital) 

 - subtractive (warna pada cat atau tinta dengan merah, kuning, biru sebagai 

warna primer) 
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 - subtractive primary hues (warna untuk foto, ilustrasi, seni yang berupa 

CMYK) 

 

Pada warna, terdapat value, yang merupakan terang atau gelapnya warna. Selain itu 

ada saturation, yang merupakan tingkat kepekatan warna (hue). Secara psikologi, 

masing-masing warna memiliki artinya masing- masing (Stone, 2006, hlm. 24-31), 

contohnya: 

 - Merah melambangkan etusias, semangat. 

 - Kuning melambangkan joy dan optimis.  

 - Biru melambangkan ketenangan. 

 - Hijau melambangkan sukses, uang, harmoni, jujur. 

 - Orange melambangkan energi dan aktif. 

5. Tekstur 

Tekstur terbagi menjadi dua, yaitu actual textures (dapat diraba dan dirasakan), 

visual textures (ilusi). Biasanya, pada teksture terdapat pattern, yang merupakan 

pola repetisi suatu bentuk atau garis, maupun titik. 

Gambar 2. 39. Jenis Warna 
(Graphic Design Solutions, 2014) 
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2.3.2. Prinsip Desain 

Dalam setiap proses mendesain, selalu ada yang dinamakan dengan format. Format 

sendiri biasanya berupa ukuran area yang akan digunakan dalam mendesain yang 

menjadi pertimbangan dasar dalam prinsip desain. Disebutkan juga, adanya 

beberapa prinsip desain (Landa, hlm. 30-36), yaitu: 

1. Balance 

Balance merupakan kestabilan komposisi pada elemen yang ada dalam desain. Ia 

membagi balance menjadi tiga: 

 - Symmetric balance (Memiliki bobot yang seimbang dan sama seperti di 

mirror) 

 - Asymmetric balance (Masih memiliki keseimbangan, namun dengan bobot 

yang berbeda) 

 - Radial balance (kombinasi bentuk simetris secara menyamping atau 

keatas bawah) 

2. Hirarki 

Hirarki adalah sebuah alur yang terdapat pada desain yang berfungi untuk 

menuntun arah pandang yang melihat yang berdasarkan pada emphasis. 

Gambar 2. 40. Symmetric, Asymmetric, Radial Balance 
(Graphic Design Solutions, 2014) 
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4. Rythm 

Merupakan elemen yang dapat memvisualisasikan ritme yang ada pada desain, 

misalnya repetisi (pengulangan elemen visual) dan variasi (modifikasi dari elemen 

visual berupa warna, bentuk, ukuran, posisi) 

5. Unity 

Merupakan kesatuan dari sebuah desain, yang berbasis pada hukum Gestalt,yaitu: 

 - similarity (kesamaan) 

 - Proximity (pendekatan) 

 - Continuity (berkelanjutan) 

 - Closure (penutupan) 

 - Common fate (biasanya dianggap satu, meskipun berbeda) 

 - Continuing line (garis yang terlihat nyambung) 

2.3.3. Layout 

Ambross & Harris (2011) menuliskan bahwa layout merupakan bagian penting 

dalam mendesain, yang berupa pengaturan dari berbagai elemen yang ada pada 

halaman tersebut. Pengaturan layout bertujuan agar konten pada halaman dapat 

lebih mudah dibaca dan dimengerti. Dikatakan juga bahwa dalam pengaturannya, 

Gambar 2. 41. Contoh Empasis 
(Graphic Design Solutions, 2014) 
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sebenarnya tidak ada aturan secara khusus dalam membuat layout, yang 

terpenting adalah konten yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik 

dan dapat membimbing audience. Pengaturan layout sendiri masih berkaitan 

dengan grid, struktur, hirarki, juga pengukuran. 

2.3.4. Grid 

Selain digunakan dalam pengaturan posisi dan elemen, grid juga berfungi agar 

peletakan elemen tersebut lebih akurat serta efektif.  Namun menurutnya, 

penggunaan grid sebenarnya hanya untuk membantu, bukan dijadikan patokan utuh 

(hlm. 27). 

Beberapa jenis grid menurut Graver dan Jura (2012): 

1. Single Column/ Manuscript Grid 

Bisanya kebanyakan berisikan teks pada halaman, juga merupakan salah satu 

bentuk grid yang paling sederhana. Penggunaan margin pada grid ini dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu margin lebar dan sempit. Pada margin lebar akan 

buku akan terasa lebih stabil, sedangkan pada margin sempit, buku akan terlihat 

lebih penuh dan tegang. 

Gambar 2. 42. Single-Column Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 
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2. Multicolumn Grid 

Grid jenis ini bersifat fleksibel dan dapat dilakukan penyesuaian kolomnya. 

Biasanya terdapat pada majalah ataupun buku.  

 

3. Modular Grid 

Grid jenis ini memiliki kolom dan baris, selain itu grid ini biasa digunakan untuk 

pekerjaan yang lebih rumit, misalnya koran. 

 

 

Gambar 2. 43. Multicolumn Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 

Gambar 2. 44. Modular Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 
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4. Hierarchical Grid 

Pada grid jenis ini, terdapat garis yang dapat dijadikan hirarki.  

 

5. Baseline Grid 

Sesuai namanya, grid ini menggunakan garis yang membentuk baris.  

 

6. Compound Grid 

Penggabungan antara beberapa struktur grid dilakukan pada grid jenis ini, dengan 

tujuan membantu pembacanya agar lebih tertata. 

Gambar 2. 45. Hierarchical Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 

Gambar 2. 46. Baseline Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 
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2.3.5. Tipografi 

Bringhurst (2004) mengatakan bahwa tipografi harus dapat menarik perhatian 

untuk dibaca, juga harus memiliki keterbacaan. Selain itu, menurutnya, tipografi 

tidak hanya dilihat dari visual tampilan dan material, namun juga dari sejarah huruf 

pada buku- buku tua. Ia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam tipografi, yaitu: 

1. Klasifikasi font (hlm. 47) 

 - Old Style atau Humanist : Muncul pada abad ke 15 dan memiliki ciri kait 

pada bagian ujungnya, misalnya Garamond, Times New Roman. 

 - Transisi : Mulai dikenal pada abad ke 18, merupakan masa transisi dari 

gaya tua ke yang lebih modern, misalnya Baskerville dan Century. 

 - Modern: Muncul pada abad 18 akhir dan 19 awal yang berupa huruf serif 

yang memiliki ujung geometris. 

Gambar 2. 47. Compound Grid 
(Grids and Page Layouts, 2012) 
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 - Slab Serif: Merupakan kategori huruf serif yang tebal, misalnya American 

Typewriter, Memphis, dan Clarendon. 

 - Sans Serif: Tidak ada serif atau kait pada ujung huruf. Termasuk di 

dalamnya font jenis handwriting.  

 - Blackletter: Huruf ini memiliki ciri khas tebal dan berlekuk, serta 

merupakan huruf gotik, misalnya Rotunda dan Fraktur. 

 - Script: Bentuk huruf yang menyerupai tulisan tangan, misalnya Brush 

Script dan Shelley Allegro Script. 

 - Display: Huruf dengan ciri lebih rumit dan memiliki hiasan, biasa 

digunakan pada judul. 

 

2. Alignment (hlm. 57) 

 - Rata kiri 

 - Rata kanan 

 - Rata kiri dan kanan 

Gambar 2. 48. Klasifikasi Huruf 
(Graphic Design Solutions, 2014) 
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 - Tengah 

 - text wrap 

 - Asimetris 

3. Spacing (hlm. 58) 

Merupakan jarak yang ada, baik pada huruf ataupun kata, misalnya: 

 - Jarak antar huruf (letterspacing), yang biasa disebut kerning 

 - Jarak antar kata (word spacing) 

 - Jarak antara dua garis (line spacing) 

 Kesehatan 

Rachmane (2014) menuliskan bahwa menurut WHO (1947), kesehatan merupakan 

keadaan dimana fisik, mental, dan sosial seseorang tidak bermasalah sehingga dapat 

mencapai hidup yang lebih baik dan bermakna. Menurut Sartorius (2006), terdapat 

tiga pengertian dari kesehatan, yaitu: 

1. Kesehatan merupakan keadaan seseorang yang ditandai dengan tidak adanya 

penyakit atau sesuatu yang salah. 

2. Sehat adalah dimana seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan 

baik. 

3. Kesehatan adalah keseimbangan, baik antara dirinya, sosial, dan lingkungan. 

2.4.1. Kesehatan Fisik 

Henriques (2017) mengatakan bahwa dengan tidak adanya penyakit dan cedera, 

seseorang dikatakan sehat. Ia mengatakan bahwa kesehatan fisik perlu dijaga. 

Menurutnya, olahraga merupakan cara yang termudah untuk menjaga kesehatan 

fisik. Dengan melakukan olahraga cukup dan tidak berlebihan atau kurang, akan 
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dapat membantu dalam menjaga kesehatan fisiknya. Menurutnya, olahraga 

merupakan investasi untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang. 

2.4.2. Kesehatan Mental 

Lane (2016) menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan keadaan dimana 

seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan dapat mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya, serta dapat melakukan sesuatu untuk lingkungan 

sosialnya. Seorang dengan mental yang sehat akan memiliki keseimbangan antara 

dirinya, lingkungan dan sekitarnya.  

2.4.2.1.  Depresi 

Menurut National Institute of Mental Health, depresi adalah keadaan 

dimana aktivitas kehidupan seseorang terhambat, yang ditandai dengan 

permasalahan tidur, makan, energi, konsentrasi, serta berbagai pikiran 

buruk dan negatif ataupun pikiran akan bunuh diri selama 2 minggu atau 

lebih. Dikatakan, depresi sendiri merupakan hal yang sangat serius dan 

umum terjadi. 

2.4.2.2.  Penyebab Depresi 

McLeod (2019) menuliskan bahwa menurut Aaron Beck (1967), adanya 3 

hal yang menjadi dasar atau penyebab dari depresi, yaitu: 

1. Cognitive Triad 
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Meliputi cara pandang atau pikiran negatif yang dibagi menjadi 3, yaitu cara 

pandang atau pikir negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan yang 

kemudian akan menuntun seseorang menjadi terobsesi pada pikiran negatif 

yang terus-menerus dan akan berdampak pada persepsi, juga akan 

menjadikan individu tersebut menjadi negatif atau tidak rasional dalam 

menyelesaikan masalahnya. 

2. Skema diri yang negatif 

Seseorang yang telah mempercayai bahwa dirinya negatif, biasanya akan 

menjadi seorang yang pesimis. Skema diri ini, dapat disebabkan oleh 

berbagai hal, misalnya kematian dari keluarga atau orang terdekatnya, 

terlalu sering ditolak, dikritik, overprotection, dan kekerasan oleh orangtua 

maupun keluarga lain, juga dapat terjadi karena akibat dari bully yang 

diterima dari teman sepermainan atau teman sekolahnya. 

3. Bermasalah dalam memproses informasi (secara logika) 

Seseorang yang pikiran atau logikanya tidak rasional, lama kelamaan akan 

menjadi pola yang kemudian dapat menyebabkan depresi pada individu 

tersebut. 

Gambar 2. 49. Cognitive Triad 
(simplypsychology.org, 2019) 
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2.4.2.3.  Irrational Thought 

McLeod menuliskan bahwa menurut Beck(1967), mengatakan bahwa ada 

beberapa pikiran tidak rasional (irrational thought) yang dapat menjadi 

penyebab dari depresi: 

1. Arbitary interference, yaitu mengambil kesimpulan yang tidak relevan 

dengan kenyataan. Misalnya, seseorang merasa tidak berguna karena konser 

yang akan ia datangi dibatalkaan. 

2. Selective abstraction. Terlalu fokus pada satu hal dalam sebuah situasi 

dan tidak mempedulikan hal lainnya. Misalnya, merasa bertanggung jawab 

akan kekalahan dalam pertandingan bola, padahal individu tersebut 

hanyalah salah satu bagian dalam tim.  

3. Magnification. Membesar- besarkan kejadian yang tidak diinginkan. 

Misalnya, seorang individu merasa sangat-sangat bodoh hanya karena ia 

tanpa sengaja membuat mobilnya tergores.  

4. Minimisation. Mengecilkan atau menggampangkan sebuat kejadian. 

Misalnya, seorang individu dipuji karena hasil ujian yang sangat baik, 

namun ia tidak merasa pujian tersebut perlu. 

5. Overgeneralisasi. Mengambil sebuah keputusan berdasar pada satu 

kejadian. Misalnya, seorang individu mendapat nilai D pada tesnya dan ia 

menganggap dirinya sangat bodoh, padahal biasanya ia mendapat nilai A. 

6. Personalisasi. Berpikir bahwa perasaan buruk seseorang terarah padanya. 

Misalnya, guru yang masuk ke kelasnya sedang dalam perasaan buruk, ia 

berpikir bahwa perasaan buruk guru tersebut adalah karenanya. 
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Berdasar pada seorang terapis psikologi lain, McLeod menuliskan bahwa 

menurut Ellis (1957, 1962), ada pikiran tidak rasional (irrational thought) 

yang umum, yaitu: 

1. Keharusan, dimana seorang individu merasa harus kompeten dalam 

segala hal. 

2. Katastropisasi, pikiran saat dimana terjadi hal- hal diluar keinginan 

individu tersebut. 

3. Pikiran dimana seseorang tidak memiliki kontrol akan kebahagiaannya. 

4. Pikiran bahwa individu membutuhkan seseorang yang lebih kuat untuk 

menggantungkan dirinya. 

5. Pikiran bahwa kejadian yang telah lewat memiliki pengaruh kuat pada 

masa depannya. 

6. Pikiran bahwa ada solusi untuk pemasalahan manusia dan akan menjadi 

bencana jika individu tersebut tidak menemukannya. 

 

 

 

Gambar 2. 50. Proses Irrational Thought 
(simplypsychology.org, 2019) 
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2.4.2.4. Self-Affirmation 

Dalam jurnalnya, Sherman dan Cohen (2006) menuliskan bahwa yang 

pertama kali mencetuskan self-affirmation adalah Steele pada tahun 1988. 

Pada awalnya, self-affirmation adalah sebuah bentuk pertahanan diri 

seseorang yang merasa integritas dan rasa keberhargaan dirinya (self-worth) 

terancam. Self-affirmation merupakan sebuah cara seorang individu untuk 

mengakui keberadaan dan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya, untuk 

menjaga pandangan positif terhadap dirinya sendiri. Selain itu, dikatakan 

juga tujuan dari self-affirmation adalah untuk membantu seseorang melihat 

permasalahan atau pengalaman buruk yang sedang atau telah ia lalui dengan 

lebih rasional, tanpa haru mempertanyakan rasa keberhargaannya sebagai 

seorang manusia. Menurut Creswell (2014), dalam artikelnya dikatakan 

selain memiliki efek yang baik untuk kesehatan, self-affirmation juga 

membantu dalam penerimaan diri, kemauan untuk berubah, dan juga 

perlilaku. Beberapa cara untuk melakukan afirmasi adalah dengan 

menuliskan alasan mengapa beberapa hal penting untuk mereka, 

menuliskan mengenai hal- hal positif tentang dirinya atau hubungan 

sosialnya, juga dengan refleksi diri tentang beberapa hal yang dianggap 

penting. 
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