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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Hukum Islam 

2.1.1. Definisi Hukum Islam 

Menurut Ali (2015) hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 

bagian dari agama Islam (hlm. 42). Sedangkan menurut Dahlan (2014) hukum 

Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang 

dipahami dari Al-Qur’an, hadis dan ijtihad (hlm. 15). Dari dua definisi diatas 

maka hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari al-Qur’an, hadis dan ijtihad 

yang diterapkan dalam kehidupan manusia. 

2.1.2. Tujuan Hukum Islam 

Menurut Ali (2015) dari pandangan Allah dan Rasul tujuan hukum Islam yang 

utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, 

sekunder dan tertier, kebutuhan primer adalah yang harus dijaga agar 

kemashalatannya tetap terjaga (hlm. 61). Dalam hal ini menurut Abu Ishaq Al-

Shatibi seperti yang dikutip oleh Ali (2015) hukum Islam bertujuan untuk 

memelihara: 

1. Agama 

Hukum islam melindungi agama islam yang dianut oleh seseorang dan 

menjamin kemerdekaannya untuk beribadah. 
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2. Jiwa 

Hukum islam memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya. 

3. Akal 

Bertujuan untuk memelihara akal manusia agar dapat berfikir ke arah yang 

lebih bermanfaat. 

4. Harta 

Hukum Islam melindungi hak manusia untuk dapat harta dengan cara yang 

halal dan sah melindungin kepentingan. 

5. Keturunan 

Memelihara kemurnian darah, meraih manfaat dan menjauhi yang tidak 

bermanfaat dalam keturunan. 

Dari segi manusia, hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang 

bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang 

tidak bermanfaat (hlm.61). Kesimpulannya, tujuan Hukum Islam yang sebernanya 

menurut Juhaya S. Praja melalui Ali (2015) adalah tercapainya keridhaan Allah 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak dengan mengambil yang manfaat 

dan menolak yang tidak bermanfaat (hlm. 62).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.3. Sumber Hukum Islam 

Menurut Imam Syafi’i dalam Kitab al-Risalah yang dikutip oleh Ali (2015), 

sumber hukum Islam ada empat yaitu dengan sumber utama al-Qur’an dan As-

Sunnah serta sumber tambahan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Dan menurut Ali (2015) 

dalam hadis Mu’az bin Jabal sumber hukum Islam ada tiga, yaitu al-Qur’an dan 
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As-Sunnah sebagai sumber utama dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat 

untuk berijtihad sebagai sumber pengembangan. Akal pikiran ini disebut juga Ar-

Ra’yu atau Ijtihad yaitu pendapat orang-orang yang memenuhi syarat untuk 

menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala bidang 

kehidupan (hlm. 74). 

 

Gambar 2.1. Al-Qur’an 

(Sumber: http://www.insanmadinah.com/wp-content/uploads/2015/07) 

 

Ali (2015) juga mengatakan bahwa urutan ini tidak dapat berubah karena 

sumber hukum Islam yang pertama berupa firman Allah dalam al-Qur’an. Sumber 

kedua adalah As-Sunnah (Hadis) berupa perbuatan, ucapan dan sikap diam 

Rasulullah  yang tercatat dalam kitab hadis. Sedangkan Ijtihad atau ar-Ra’yu 

diantaranya adalah al-Ijma dan al-Qiyas. Al-Ijma adalah persetujuan atau 

kesesuaian pendapat para ahli mengenai tafsiran ayat-ayat atau hukum tertentu 

dalam al-Qur’an. Sedangkan al-Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu hal 

yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah karena 
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persamaan penyebab atau alasan. Qiyas juga merupakan ukuran untuk 

membandingkan suatu hal dengan yang lain (hlm. 120). 

2.1.4. Ushul Fikih 

Menurut Dahlan (2014) ushul fikih merupakan ilmu yang berkaitan dengan dasar-

dasar hukum Islam (hlm. 3-4). Sedangkan menurut Sanusi dan Sohari (2015) 

ushul fikih adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-

cara yang harus diikuti seorang muslim dalam menetapkan hukum Islam (hlm. 6). 

2.1.5. Fikih 

Menurut Ali (2015) ilmu fikih adalah ilmu yang menentukan dan menguraikan 

norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis untuk diterapkan 

pada perbuatan manusia yang berakal sehat dan berkewajiban menjalankan 

hukum Islam (hlm. 49). 

2.1.6. Qawa’id Fiqhiyyah 

Menurut Dahlan (2014) Qawa’id fiqhiyyah adalah rumusan kaidah-kaidah fikih 

yang bersifat umum dan memiliki kententuan-ketenutan hukum fikih dalam 

berbagai bidang dan ruang lingkup (hlm.15). 

Djazuli (2007) menyebutkan bahwa aidah-kaidah fikih memiliki lima asasi yaitu: 

1. Segala perkara tergantung kepada niatnya 

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan 

3. Kesulitan mendatangkan kemudahaan 

4. Kemudaratan harus dihilangkan 

5. Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. (hlm.34) 
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2.1.7. Kategori Hukum Islam 

Hukum Taklifi 

Ali (2015) hukum Taklifi adalah norma atau kaidah hukum Islam yang berisi 

kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan 

yang disebut jaiz, mubah atau ibadah. (hlm.45). Menurut Dahlan (2014) 

hukum Taklifi terbagi menjadi lima yaitu: 

1. Wajib 

Perbuatan yang dituntut Allah untuk dilaksanakan manusia dengan sifat 

harus dilakukan. Dengan melakukan perbuatan tersebut manusia 

mendapat pahala dan meninggalkannya mendapat dosa. 

2. Sunnah 

Perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya karena bersifat penting 

tetapi tanpa paksaan. Dengan melakukan perbuatan tersebut manusia 

mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. 

3. Haram 

Perbuatan yang harus ditinggalkan oleh manusia. Dengan menjauhi 

perbuatan tersebut mendapat imbalan pahala dan melanggar larangan 

tersebut mendapat dosa. 

Haram terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

- Haram lidzatih 

Haram lidzatih adalah sesuatu yang sejak semula dilarang karena 

zatnya yang berbahaya. Contohnya adalah murtad, mengonsumsi 

alkohol, dan lain lain. 
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- Haram lighairih 

Haram lighairih adalah ketentuan haram yang bukan karena zatnya 

akan tetapi karena adanya faktor lain yang mengubahnya menjadi 

haram.  

4. Makruh 

Perbuatan yang dianjurkan untuk meninggalkannya tetapi tidak harus. 

Dengan menjauhi perbuatan tersebut manusia mendapat pahala dan 

mengerjakan perbuatan tersebut tidak mendapat dosa pula. 

5. Mubah 

Mubah identik dengan halal dan jaiz (boleh). Perbuatan yang memberikan 

pilihan kepada manusia untuk melakukannya atau meninggalkannya. Jika 

melakukannya atau meninggalkannya tetap tidak akan diberikan dosa 

ataupun pahala. (hlm. 41-65) 

Hukum Wadh’i 

Dahlan (2014) Hukum Wadh’i adalah firman Allah berbentuk ketetntuan 

yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau halangan dari 

ketetapan hukum Taklifi. Hukum Wadh’i terbagi menjadi:  

1. Sabab 

Sesuatu yang nyata dan terukur yang dijadikan sebagai tanda adanya 

hukum, ditinjau dari segi adanya sebab memastikan adanya akibat atau 

hukum dan tidak adanya memastikan tidak adanya akibat atau hukum. 
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2. Asy-Syarth 

Sesuatu yang bergantung adanya hukum, dimana jika tidak ada maka 

hukum pun tidak ada, tapi jika tidak ada hukum bukan berarti sesuatu 

itu menjadi tidak ada juga. 

3. Mani’ 

Sesuatu yang keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan 

sabab, yang artinya batalnya dari sabab itu. 

4. Al-Azimah dan Ar-Rukhshah 

Al-azimah adalah suatu ketentuan yang sejak semula ditetapkan 

sebagai ketentuan yang berlaku secara umum. Sedangkan Ar-

Rukhshah adalah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan 

bagi tiap muslim dalam keadaan tertentu. 

 

5. Ash-shihah dan Al-Buthlan 

Ash-shihah adalah suatu perbuatan yang telah memiliki sebab, 

memenuhi berbagai rukun dan persyaratan hukum islam dan tidak 

terdapat mani’. Disebut juga sebagai sah. Sedangkan Al-Buthlan 

adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang 

dituntut oleh hukum islam. Diesbut juga batal. (hlm. 67-86) 

2.2. Buku 

2.2.1. Definisi Buku 

Menurut Haslam (2006) buku adalah sebuah wadah  yang terdiri dari kertas-kertas 

yang terikat yang menyebarkan pengetahuan untuk dibaca lintas waktu (hlm. 9). 
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Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) menyebutkan buku 

adalah lembar kertas yang berjilid (hlm. 172). Sedangkan pengertian buku dalam 

Oxford (2005) adalah lembaran kertas yang dicetak, dijilid dengan cover dan bisa 

dibaca (hlm. 165). 

 

Gambar 2.2. Buku 

(Sumber: http://sorot.news.viva.co.id/news/read/119730-buku-dan-politik-hantu) 

2.2.2.  Fungsi Buku 

Menurut Rustan (2009) fungsi buku adalah untuk menampung banyak informasi 

dan menyampaikan informasi tersebut, berupa cerita, pengetahuan, laporan, dan 

lain-lain (hlm. 122). Sedangkan menurut Haslam (2006) buku berfungsi sebagai 

wadah yang dapat menyebarkan pengetahuan untuk dibaca lintas waktu (hlm.9). 

2.2.3.  Jenis-jenis Buku 

Menurut Campbell, Martin dan Fabos  (2012) jenis buku dibagi menjadi: 

1. Trade books 

Trade books adalah buku-buku yang biasanya berjenis hardcover ataupun 

softcover yang biasanya ditujukan pada anak-anak hingga dewasa. Macam-macam 
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trade books adalah komik, graphic novels, buku-buku fiksi dan non fiksi, literatur, 

hobi, seni, dan travel. 

2. Professional books 

Professional books terbagi menjadi beberapa area pembahasan topik diantaranya, 

hukum, bisnis, medis dan beberapa area pembahasan yang memiliki segmen yang 

kecil. Buku ini biasanya dijual melalui internet dengan sitem pemesanan online. 

3. Textbooks 

Textbooks adalah buku yang berperan sebagai alat pemerintah dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa dan pendidikan masyarakat. Textbooks 

terbagi menjadi buku pelajaran sekolah, buku kuliah dan buku sekolah kejuruan. 

4. Mass market paperbacks 

Mass market paperbacks dijual di supermarket, apotek, bandara dan juga toko 

buku. Contoh dari mass market paperbacks adalah novel. 

5. Religious Books 

Banyak dari penerbit buku-buku religius mulai meluaskan tema buku-buku 

religius seputar perang, kedamaian, ras, kemiskinan, gender, dan tanggung jawab 

kewarganegaraan, sehingga buku-buku religius tidak hanya seputar alkitab. 

6. Reference Books 

Reference books memiliki pasar yang cukup luas juga. Kamus, ensiklopedia, atlas, 

kalender dan beberapa buku bervolume yang berhubungan dengan pekerjaan 
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ataupun perdagangan seperti buku tentang hukum dan manual medis adalah 

beberapa contoh dari reference books. 

7. University Press Books  

Buku yang memiliki pasar terendah adalah nonprofit university press, karena 

hanya dicetak untuk lingkup kecil dalam satu bidang jurusan seperti teori literatur, 

sejarah seni, filosofi kontemporer dan lain-lain.  (hlm. 295-301) 

2.3. Ilustrasi 

2.3.1. Definisi Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009) ilustrasi biasa disebut sebagai graphic art.(hlm. 6) 

Menurut Supriyono (2010) ilustrasi adalah gambar atau foto yang bertujuan 

menjelaskan teks dan membuat daya tarik bagi pembacanya (hlm. 51). Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) ilustrasi adalah gambar berupa foto atau 

lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya (hlm. 

425). Sedangkan dalam Oxford (2005) ilustrasi adalah gambar atau foto di dalam 

buku, majalah, dan sebagainya khususnya yang menjelaskan sesuatu (hlm. 773). 

2.3.2.  Fungsi Ilustrasi 

Menurut Supriyono (2010) ilustrasi mempunyai fungsi untuk memperjelas 

informasi yang ingin disampaikan dan sebagai alat yang membuat daya tarik 

untuk pembacanya (hlm. 50). Menurut Rustan (2009) ilustrasi dapat menjadi 

pilihan yang lebih diandalkan dibandingkan memakai tehnik fotografi dalam 

menyajikan informasi yang lebih akurat (hlm. 56). 
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2.3.3.  Vector Image 

Menurut Elmansy (2013) grafik vector memiliki ketajaman dan point ujungnya 

yang bersih karena tidak memiliki pixels seperti gambar bitmap. Grafik vector 

memiliki resolusi tak terbatas yang membuat gambar vector jelas dan tajam. (hlm. 

3) 

 

Gambar 2.3. Vector Image 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

2.3.4. Islamic Geometrics 

Menurut The Metropolitan Museum of Art dalam buku Islamic Art and Geometric 

Design (2004) bahwa Islamic Art memiliki variasi bentuk geometris yang 

membentuk pattern yang digunakan para artist dalam seni, termasuk tekstil, 

keramik, metalwork, elemen arsitektur dan manuskrip (hlm. 8). 

Perancangan Buku... Kurnia Adinda Sekarayu Triandari, FSD UMN, 2016



 
 

20 

 

Gambar 2.4. Islamic Geometrics 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

2.4. Layout 

Menurut Lupton dan Phillips (2008) grid adalah pertemuan antara garis horisontal 

dan vertikal yang memiliki pola berulang dan bertahap sedangkan, fungsi grid 

adalah membantu desainer dalam menyelaraskan tiap-tiap elemen (hlm. 175). 

 

Gambar 2.5. Layout Multicolumn 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Menurut Tondreau (2009) multicolumn grid memberikan keluwesan yang 

lebih dibandingkan dengan menggunakan single-column dan two-column grid. 

Mengkombinasi penggunaan multicolumn grid dapat memberikan variasi lebar 

kolom (hlm.11). Multicolumn grid juga sangat cocok untuk digunakan dalam 

memberikan informasi yang banyak (hlm. 12). 
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2.5. Tipografi 

 

Gambar 2.6. Tipografi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Menurut Samara (2011) tipografi adalah elemen universal yang dinamis yang 

mempengaruhi kesuksesan dari sebuah desain proyek (hlm. 107). Sedangkan 

menurut Rustan (2009) tipografi merupakan elemen layout terpenting. Elemen 

teks memberikan segala informasi yang dibutuhkan target audien (hlm. 18) 

Menurut Park (2007) faktor utama dalam menentukan readability adalah: 

ukuran font, leading, dan kerning (hlm. 183). Menurut Sihombing (2015) huruf 

yang memiliki tingkat legibility dan readibility yang tinggi adalah huruf yang 

simpel dan lugas (hlm. 175). Menurut Samara (2006) sans serif memiliki garis 

yang seragam dan sumbu yang tegak membuat sans serif dapat terbaca dalam 

ukuran kecil sekalipun (hlm 22). 
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2.6. Warna 

 

Gambar 2.7. Warna 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Menurut Samara (2011) warna dapat menyampaikan mood, menjelaskan realita 

atau menyusun informasi (hlm.71). Menurut Krause (2010) warna biru, biru-

kehijauan dan biru-keunguan memiliki visual tenang, tentram dan relax. Orang-

orang tidak melihat warna-warna ini sebagai suatu sinyal tanda bahaya seperti 

mereka bereaksi terhadap warna merah, kuning dan oranye (hlm. 72). 

2.7. Piktogram 

Menurut Landa (2011) representational shape mudah dikenali dan bentuknya 

mengikuti benda aslinya (hlm. 18). Menurut Samara (2007) hubungan figure dan 

ground harus mudah dimengerti dan mempresentasikan logika kepada 

pembacanya. Hubungan yang kontras antara figure dan ground sangat pas dalam 

menyampaikan informasi (hlm. 85).  
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2.8. Elemen Desain 

2.8.1. Garis 

Menurut Landa (2011) garis dapat berbentuk lurus, berbelok dan memiliki sudut, 

maka dari itu fungsi garis sendiri dapat mengarahkan mata pembaca mengikuti 

alurnya dan membantu visual dalam sebuah komposisi (hlm. 16). 

2.8.2. Shape 

Menurut  Samara (2007) persegi dan lingkaran memiliki ke-stabilan yang baik, 

tetapi bentuk persegi lebih banyak memiliki ruang untuk diisi sedangkan 

lingkaran tidak terlalu banyak (hlm. 139). 

2.9. Psikologi Perkembangan Remaja 

 

Gambar 2.8. Remaja 
(Sumber: http://medicatoday.com/apa-sih-remaja/) 

 
Menurut Unicef dalam buku Adolescence: an Age of Opportunity (2011) golongan 

remaja dengan umur 10-19 tahun, dengan kategori remaja awal 10-14 tahun dan 

remaja akhir 15-19 tahun (hlm. 6). Sedangkan menurut Gunarsa (2008) golongan 

usia remaja adalah dengan rentang umur 12-21 tahun (hlm. 203). Menurut Piaget 

melalui Gunarsa (2008) remaja adalah diamana seseorang memasuki fase hidup 

dengan perubahan-perubahan pada fungsi intelegensi, yang tercakup dalam aspek 
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kognitif (hlm. 202). Dari definisi-definisi diatas maka usia remaja adalah fase 

hidup seseorang pada umur 10-19 tahun yang dimana memiliki perubahan pada 

fungsi intelegensi. 
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