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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bahasa 

Menurut Kbbi, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam 

masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa 

yang digunakan dalam masyarakat terdiri atas bahasa lisan, dan tulisan.  

Menurut Katardinata (2000), bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam 

komunikasi sehari-hari, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menjadi akar dari perkembangan budaya (hlm.6)  

2.1.1. Bahasa Hokkien 

Seperti yang dilansir dari www.speakhokkien.org, Bahasa Hokkien adalah salah 

satu bahasa yang dibawa dari ranah China ke Indonesia bersama dengan bahasa 

lain seperti Teochew, Hakka, Khek, dan Kanton. Bahasa Hokkien berasal dari 

sebuah kota di pinggiran China bernama Fu jian. Bahasa Hokkien bukan lah 

dialek dari Bahasa Mandarin, seperti Bahasa German bukan dialek dari Bahasa 

Inggris. Bahasa Hokkien hanya memiliki 10% kemiripan dengan Bahasa 

Mandarin. 

Pada zaman dahulu, Bahasa Hokkien jarang digunakan dalam penulisan. 

Bahasa Hokkien baru kembali ditulis pada abad ke-19.  Pada bulan September 

2009, ada 700 kata baru yang dimasukkan ke dalam bahasa. Seperti Bahasa 
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Indonesia, Bahasa Hokkien juga memiliki huruf konsonan dan huruf vokalnya 

masing-masing.  

 

Gambar 2.1. Huruf konsonan hokkien. 
(sumber: http://bit.ly/2TntEE5) 

 

Gambar 2.2. Huruf vokal hokkien. 
(sumber: http://bit.ly/2TntEE5) 
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Gambar 2.3. Nada ucap hokkien. 
(sumber: http://bit.ly/2TntEE5) 

2.1.2. Perkembangan Lingustik anak 

Menurut Cummins (1984), pembelajaran 2 bahasa oleh anak tidak akan 

membingungkan anak, justru bahasa pertama yang dipelajari dapat mempermudah 

anak mempelajari bahasa keduanya. Perkembangan bahasa pada anak usia 2-3 

tahun memang berjalan lambat karena mereka belum sepenuhnya memahami 

bahasa yang sedang mereka gunakan, sehingga memang cenderung. Pada usia 4-5 

tahun mereka berada di rentang usia meniru, sehingga pada keluarga yang 

menggunakan 2 bahasa mereka meniru apa yang dilakukan orangtuanya dan 

mencampurkan kosakata yang pernah mereka ketahui. Namun seiring 

berkembangnya umur anak, mereka akan lebih mengerti apa yang sedang mereka 

ucapkan.   

Berger (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa anak dengan usia 8-11 

tahun memiliki kemampuan mengembangkan bahasa sedikit lebih baik dari anak 

berusia 5-8 tahun, karena anak dengan usia 8-11 tahun sudah memahami cara 
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kerja sebuah bahasa, mereka sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis 

yang baik, sehingga mereka dapat dengan mudah mempelajari sebuah bahasa. 

2.2. Media Informasi 

Menurut Sadiman (2002), media informasi merupakan sebuah wadah yang 

berguna untuk menyampaikan pesan di antara manusia. Lewat media, diharapkan 

informasi dapat disampaikan dengan lebih efisien, (hlm.6) 

2.2.1. Fungsi Media Informasi 

Sean MacBride (1980) menyatakan bahwa ada beberapa fungsi media informasi 

bagi para penggunanya, yaitu: 

1. Sebagai wadah pesan-pesan yang pernah tersampaikan, sehingga dapat pula 

disimpan sebagai arsip dan digunakan untuk orang-orang lain. 

2. Sebagai media untuk manusia bersosialisasi di dalam masyarakat. 

3. Meningkatkan motivasi para penggunannya untuk melakukan sesuatu hal. 

4. Menjadi wadah informasi untuk bahan diskusi sehingga dapat dicapai sebuah 

kesepakatan saat adanya beragam macam pendapat. 

5. Menjadi sarana mempelajari hal-hal baru baik secara formal maupun non-

formal. 

6. Meneyebarkan informasi tentang kebudayaan yang ada, sehingga dapat 

memajukan dan mempertahankan kebudayaan. 

7. Menjadi media mengistirahatkan diri dengan menikmati hal-hal yang memilik 

unsur estetika. 
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8. Memilik fungsi integrasi untuk menjaga perbedaan-perbedaan yang ada di 

dunia. 

2.2.2. Jenis-Jenis Media Informasi 

Menurut Anderson (1976) ada 10 macam media informasi yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran, yaitu: 

1. Audio sebagai media yang memfokuskan pada suara seperti kaset, radio, CD. 

2. Cetak sebagai media yang memiliki bentuk fisik, seperti buku pelajaran, 

majalah, koran. 

3. Audio-cetak, merupakan media yang memiliki suara dan bentuk fisik, seperti 

buku yang dilengkapi dengan kaset audio. 

4. Proyeksi visual diam, overheard transparansi 

5. Proyeksi audio visual sebagai media yang memiliki suara dengan gambar yang 

mendukung seperti film bingkai bersuara. 

6. Visual gerak adalah media yang menggunakan gambar dalam menciptakan 

sebuah informasi yang bergerak seperti animasi. 

7. Audio visual gerak adalah media yang menggunakan gambar, suara dan 

gerakkan dalam mennyampaikan informasi seperti video. 

8. Objek fisik, media yang digunakan dapat berupa benda nyata maupun tiruan 

sebagai contoh langsung dalam menyampaikan informasi. 

9. Manusia dan lingkungan, sebagai salah satu media perantara informasi dengan 

menggunakan bahasa. 

10. Komputer, sebagai media menyampaikan informasi lewat website, aplikasi 
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2.2.3. Media Edukasi 

Menurut Levis & Lents (1982), Visual dalam media edukasi mempunyai beberapa 

fungsi yang cukup signifikan, yaitu: 

a. Fungsi atensi 

Dalam mempelajari suatu hal, anak sering kali tidak fokus karena 

banyaknya gangguan lain di lingkungan, sehingga hal yang harus 

dipelajari tak sepenuhnya dimengerti oleh anak. Visual menjadi salah satu 

daya tarik sehingga anak dapat lebih fokus pada hal yang sedang 

dipelajarinya. 

b. Fungsi afektif 

Visual dapat meningkatkan emosi anak dalam mempelajari suatu hal, 

seperti sedih dan amarah.  

c. Fungsi kognitif 

Dengan adanya visual, anak dapat lebih mudah mengerti hal-hal yang 

sedang dipelajarinya, karena anak dapat sambil membayangkan apa yang 

dimaksud dari tulisan yang dipadankan dengan gambar yang ada. 

d. Fungi kompensatoris 

Visual sebagai pelengkap dalam sebuah pembelajaran yang penuh dengan 

tulisan sehingga dapat membantu anak yang sulit mengerti hanya dari 

tulisan saja. 
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2.2.4. Model Pembelajaran (VARK) 

Menurut Fleming dan Millis (1992), Setiap anak dalam proses belajarnya 

menggunakan metode VARK, walaupun tidak menggunakan ketiga metode itu 

secara sekaligus, setiap anak punya metode yang dominan dalam 

pembelajarannya. Ada beberapa anak yang dapat menggunakan ketiga metode itu 

sekaligus, ada juga yang menggunakan metode tertentu untuk menyelesaikan 

masalah yang berbeda beda. 3 metode tersebut terdiri dari: 

a. Visual learning 

Dalam visual learning anak mengutamakan kegiatan membaca dan 

penglihatan, mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal visual seperti 

gambar, video, tabel diagram dan lain sebagainya 

b. Auditory learning 

Dalam pembelajaran ini, anak lebih mengutamakan dalam kegiatan 

mendengarkan dan berbicara. Pada umumnya anak lebih suka mendengarkan 

penjelasan langsung kemudian dalam proses belajarnya lebih menyukai untuk 

mennyebutkan kembali apa yang dipelajarinya. 

c. Read/Write learning 

Dalam pembelajaran ini, anak lebih menyukai informasi yang berupa tulisan. 

Anak juga suka menuliskan kembali hal-hal yang dipelajarinya sehingga dapat 

mengingat hal yang dipelajarinya dengan lebih baik, kata kuncinya di sini 

adalah kata. Anak bisanya menyukai untuk membaca dan mencari tahu lebih 

dari ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya. 

d. Kinestethic learning 
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Dalam pembelajaran ini anak menyukai kegiatan menyentuh dan melakukan 

sesuatu. Pada umumnya anak menyukai pembelajaran yang membutuhkan 

praktek langsung, menyentuh dan merasakan sesuatu secara langsung.  

Maka dari itu penulis memilih buku dan website sebagai media informasi 

penyampaian Bahasa Hokkien keseharian ini karena buku sebagai media utama 

dapat membantu anak belajar dengan metode visual, read, dan kinesthetic, dan 

website sebagai media sekunder untuk kepentingan metode audio. Buku sebagai 

media utama pembelajaran perlu disokong dengan website yang menyediakan 

audio karena buku sendiri tidak dapat menampung pembelajaran intonasi dan 

pelafalan. Menurut Jacbos and Shade dalam Munir (2008) penggunaan media 

digital untuk menyokong buku dalam pembelajaran dapat meningkatkan daya 

ingat hingga 60%. (hlm.32). 

2.3. Buku 

Buku menurut Haslam (2006) adalah sebuah wadah yang berbentuk lembaran 

yang dijilid menjadi satu dan berisikan data yang berfungsi mengiformasikan 

pengetahuan kepada para pembacanya. (hlm. 9)  

2.3.1. Jenis-jenis buku 

Trimansyah (2012) menjelaskan ada beberapa jenis buku berdasarkan bidang 

kreatif, yaitu: 

1. Buku Fiksi, merupakan buku yang ceritanya merupakan hasil imajinasi 

penulis. Contoh: Novel, buku puisi. 
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Gambar 2.4. Buku novel ayah 
(sumber: http://bit.ly/2TyRWKj) 

2. Buku Faksi, menceritakan hal nyata yang biasanya berhubungan dengan 

kisah hidup sesorang. Contoh: Biografi, autobigrafi. 

 

Gambar 2.5. Buku biografi B.J. Habibie 
(sumber: http://bit.ly/2SS5dt2) 
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3. Buku nonfiksi, merupakan buku dengan data-data hasil penelitian yang sah 

seperti buku pelajaran, ensiklopedia, buku panduan dll. 

 

Gambar 2.6 .Buku ensiklopedia oceanology 
(sumber: https://amzn.to/2TktOft) 

2.3.2. Buku Edukasi Anak 

Menurut Hilman (1999), Buku dengan tujuan edukasi biasa diciptakan untuk 

kesenangan seorang anak dan juga untuk memberikan ilmu yang menarik untuk 

dibacanya, dengan topik-topik yang memang cocok dengan anak-anak pada 

usianya. Buku edukasi biasanya dibuat untuk meningkatkan kemampuan 

membaca, menulis, menggambar dan bidang lain seperti sejarah, matematika, 

sains, bahasa dan sebagainya. (hlm.21) 

Menurut Berthe (2005), dalam menulis buku, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan (hlm. 98):  

a. Memori masa kecil penulis tentang buku-buku yang disukai dan 

melakukan analisa kenapa menyukai buku tersebut, sehingga dapat 

direpresentasikan kembali ke buku yang akan dibuat. 
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b. Membaca dan mencari tahu buku-buku apa yang saat ini sedang diminati 

oleh anak-anak 

c. Memerhatikan anak-anak akan kemampuan dan hal yang disukainya pada 

umur tertentu, sehingga buku yang dihasilkan sesuai untuk umurnya. 

d. Menulis dengan tema, karakter, yang menarik sesuai dengan umur anak. 

e. Menyusun buku dengan jalan cerita yang menyenangkan sehingga anak-

anak tertarik untuk terus membaca dan belajar. 

2.3.3. Jenis Buku Anak 

Berdasarkan usia, buku anak terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan Seuling 

(2015) dalam bukunya How to write a children’s book and get it published 

(hlm.13) 

1. Baby books 

Buku jenis ini diterbitkan untuk anak berusia 0 – 15 bulan. Buku jenis ini 

biasa dibacakan oleh orangtua kepada anaknya dengan tujuan 

meningkatkan perkembangan otak anak sejak dini. Konten buku biasanya 

sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. 

2. Board Books  

Buku jenis ini diterbitkan untuk anak berusia 1-3 tahun. Buku jenis ini 

memiliki konten sederhana yang ditemui oleh anak dalam kesehariannya. 
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Buku ini memiliki bahan cardboard sehingga lebih aman untuk anak-anak, 

dan biasanya untuk isinya berkisar di 10-12 halaman. 

3. Picture books – Fiction 

Buku ini umumnya dapat dibaca oleh anak dari usia 2- 7 tahun, dimana 

anak-anak sedang dalam masa belajar dan memerhatikan sekelilingnya, 

sehingga buku menjadi media yang membantu mereka belajar lebih akan 

apa yang dilihatnya. Buku ini dipenuhi ilustrasi yang dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam mempelajari hal-hal baru. 

4. Picture Books – Nonfiction  

Buku ini dengan kisaran untuk anak 2-7 tahun biasanya merupakan buku 

yang memiliki konten pendidikan penting namun disusun dengan lebih 

banyak ilustrasi yang digunakan untuk membantu anak lebih memahami 

apa yang sedang dipelajarinya. 

5. Picture Books for Older Readers 

Buku dengan ilustrasi menarik untuk anak berusia kisaran 7-12 tahun ini 

biasanya penuh dengan ilustrasi, foto, dan dengan tulisan yang banyak 

juga. Pada buku jenis ini sudah terdapat banyak konten yang lebih serius. 

6. Easy-to-Read Books 

Buku ini umumnya dibaca oleh anak berusia 5-7 tahun, memiliki konten 

yang cukup ringan dengan ilustrasi secukupnya dan tulisan secukupnya 

sehingga anak dapat dengan lebih mudah paham akan konten yang sedang 

dibacanya. 
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7. Early Chapter Books  

Buku ini umumnya dibaca oleh anak berusia 7-10 tahun, dimana mereka 

sudah dapat memahami dengan baik konten yang dibacanya, sehingga 

biasanya buku jenis ini memiliki ratusan halaman dan memiliki tulisan 

yang sama banyaknya dengan ilustrasinya.  

8. Middle-Grade Fiction 

Pembaca buku ini memiliki kisaran usia 8-12 tahun dengan konten cerita 

yang lebih kompleksdan ilustrasi yang mempermudah pemahaman jalan 

cerita. 

9. Middle-Grade Nonfiction  

Pembaaca buku ini berada di kisaran usia 8-12 tahun dan sangat menyukai 

ilmu pengetahuan dan hal-hal baru. Konten dalam buku ini harus tersusun 

dengan baik dan masih mudah dimengerti oleh pembacanya. Ilustrasi 

dalam buku juga masih disertakan dengan baik agar mempermudah 

pemahaman anak ketika membaca buku. 

10. Teenage or Young Adult Fiction 

Pembaca buku ini biasanya remaja berusia 12 tahun ke atas dengan konten 

yang beragam. Konten dalam buku ini biasanya berhubungan dengan 

kehidupan sosial remaja saat ini, mulai dari romansa, sejarah, dan misteri. 

11. Teenage or Young Adult Nonfiction 

Pembaca buku ini adalah remaja 12 tahun ke atas yang haus akan ilmu-

ilmu lain selain yang dipelajarinya sehari-hari dalam sekolah.  
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2.3.4. Anatomi buku 

Haslam (2006) merangkum anatomi buku menurut percetakkan menjadi 3 bagian 

utama, yaitu blok buku, halaman, dan grid. 

 Bagian blok buku sendiri terdiri dari 19 bagian yaitu: 

 

Gambar 2.7. Buku ensiklopedia oceanology 
(sumber: book design, hlm.20, 2002) 

1. Spine yang merupakan tulang buku dan melindungi bagian tepi buku.  

2. Head band yang merupakan bagian pelengkap dari binding buku. 

3. Hinge yang merupakan lipatan di ujung buku yang dekat dengan binding. 

4. Head Square yang merupakan pinggiran buku yang berukuran lebih besar 

dari sampul buku di bagian atas buku 

5. Front pastedown yang merupakan lipatan ujung buku yang menempel 

pada bagian dalam sampul depan. 

6. Cover yang merupakan bagian yang melindungi seluruh isi buku. 
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7. Foredge borard yang merupakan pinggiran buku yang ada karena sampul 

dan bagian belakangnya. 

8. Front board yang merupakan bagian depan sebuah buku yang berbahan 

karton 

9. Tail square yang merupakan pinggiran buku yang berukuran lebih besar 

dari sampul buku di bagian bawah buku. 

10. Endpaper yang merupakan kertas yang menempel pada sampul dan isi, 

agar sampul tidak cepat lepas. 

11. Head yang merupakan bagian atas dari sebuah buku 

12. Leaves yang merupakan lembaran kertas yang ada di dalam buku 

13. Back pastedown yang merupakan merupakan lipatan ujung buku yang 

menempel pada bagian dalam sampul belakang. 

14. Back cover yang merupakan sampul belakang buku. 

15. Foredge yang merupakan bagian pinggiran buku. 

16. Turn in yang merupakan yang merupakan merupakan bagian buku yang 

menempel ke bagian dalam sampul. 

17. Tail yang merupakan bagian bawah dari sebuah buku 

18. Fly leaf yang merupakan bagian baik dari sebuah halaman. 

19. Foot yang merupakan bagian bawah dari sebuah halaman. (hlm.20) 

2.4. Struktur Buku 

Menurut Suwarno (2011, hlm 77), sebuah buku memiliki sebuah struktur 

penyusun sebagai berikut: 
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1. Cover 

Cover sebagai lapisan paling luar untuk melindungi buku terdiri dari 

beberapa bagian: 

a. Cover depan, pada umumnya berisikan judul, nama penulis, penerbit 

dan terdapat visual yang menggambarkan isi buku 

b. Cover belakang, pada umumnya memuat informasi tentang penerbit, 

barcode, synopsis. 

c. Punggung buku, pada umumnya memuat judul buku, nama penulis dan 

penerbit ini. Bagian ini menghubungkn cover depan dan cover 

belakang serta berfungsi melindungi buku. 

d. Endorsement, pada umumnya terletak di bagian cover depan ataupun 

cover belakang. Bagian ini berisikan pendapat dari pembaca atau orang 

terkenal unuk menarik minat calon pembaca. 

e. Lidah cover, bagian ini biasanya berfungsi seperti jaket buku dan 

memilki isi mengenai ringkasan buku ataupun penulis. 

2. Halaman Preliminaries 

Halaman ini merupakan halaman penting yang wajib ada di setiap buku, 

bagian ini terdiri dari: 

a. Halaman judul, merupakan halaman dengan isi berupa judul buku, 

nama penulis, penerbit dan lain sebgainya. 

b. Halaman kosong, pada halaman ini umumnya tidak menyampaikan 

informasi apapun, letaknya sebagai pembatas ke halaman selanjutnya 

saja, terkadang memiliki konten Undang-undang hak cipta. 
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c. Catatan hak cipta, pada halaman ini umumnya berisikan nama-nama 

yang terlibat dalam pembuatan buku 

d. Halaman tambahan, sebagai bagian ucapan terima kasih dan kata 

pengantar oleh penulis. 

e. Daftar isi, sebagai halaman yang memiliki daftar atas segala konten 

yang ada dalam buku dengan tujuan mempermudah pencarian. 

3. Bagian Utama 

Bagian ini adalah bagian penting yang berisi informasi yang ingin 

disampaikan lewat buku tersebut. Bagian ini terdiri dari beberapa hal, 

yaitu: 

a. Pendahuluan, bagian yang menjelaskan inti dari buku dan membawa 

pembaca ke dalam konten buku. 

b. Judul bab, bagian yang menjadi pembatas akan jenis konten yang 

berbeda-beda 

c. Alinea, bagian yang menjadi konten utama yang ingin disampaikan 

oleh penulis buku. 

d. Perincian, bagian ini memuat penjelasan singkat akan hal-hal seperti 

gambar, ilustrasi yang dibahas. 

e. Kutipan, pada bagian ini dituliskan kalimat yang berasalkan dari 

sumber lain yang kredibel 

f. Ilustrasi, bagian yang membantu memperindah buku dan membuat 

konten buku lebih mudah dimengerti oleh pembaca. 
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g. Judul lelar, merupakan tulisan singkat dan kecil yang memuat judul 

buku maupun judul bab. 

h. Inisial, merupakan awal dari kalimat di setiap judul yang biasanya 

berukuran lebih besar dan tebal daripada tulisan lainnya. 

4. Bagian Postlminary 

Bagian ini terletak pada bagian akhir setelah konten buku sebagai penutup. 

Pada bagian ini terdapat beberapa hal seperti: 

a. Catatan penutup, merupakan bagian kesimpulan, atau sekedar ucapan 

terima kasih penulis kepada pembaca 

b. Daftar istilah, merupakan halaman dengan daftar kata-kata yang ada 

dalam buku. 

c. Lampiran, halaman yang mengandung konten tambahan yang belum 

terdapat dalam bagian utama buu 

d. Indeks, merupakan urutan kata-kata penting dalam buku beserta 

halaman sehingga mempermudah pembaca dalam mencarinya. 

e. Daftar Pusaka, sebagai halaman sumber literasi yang digunakan dalam 

pembuatan buku 

f. Biografi penulis, merupakan bagian yang memiliki konten tentang 

kehidupan penulis. 

2.5. Layout 

Menurut Ambrose (2007), Layout adalah pengaturan letak elemen desain seperti 

teks dan gambar yang ada pada suatu bidang tertentu dengan berbagai cara yang 

mendukung agar dapat menyokong konten yang ingin disampaikan. (hlm.11) 

Perancangan buku pengenalan..., Jennifer Huang, FSD UMN, 2019



Ambrose (2007) dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang 

menjadi  pertimbangan dalam melakukan layout: 

Proporsi antara elemen-elemen yang ada di dalam bidang harus 

dipertimbangkan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang nyaman untuk 

dipandang. Ada beberapa cara mengatur proporsi dengan baik seperti lewat 

Golden Section. Lewat golden section ini dapat membantu pengembangan grid 

 sehingga mendapatkan proporsisi yang lebih baik. (hlm.50)  

2.5.1. Grid  

Grid sebagai sebuah komposisi yang terdiri atas garis vertical dan horizontal yang 

membaginya menjadi margin dan kolom berfungsi dalam mengatur peletakkan 

elemen-elemen yang ada sehingga desain terlihat lebih rapi. (hlm.59). Samara 

(2002) dalam bukunya menuliskan ada  beberapa elemen yang dimiliki sebuah 

grid system (hlm.25): 

 

Gambar 2.8. Grid Components 
(making and breaking the grid, hlm.25, 2002) 
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1. Coloumns   

Barisan vertikal yang biasanya sama besar dan membuat adanya 

garis horizontal dalam sebuah grid, berfungsi sebagai wadah 

gambar dan teks, ukuran dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan 

banyaknya konten yang ingin disampaikan. 

2. Modules 

Bagian dari grid yang direpetisi dengan jarak di antaranya sehingga 

membentuk kolom dan baris, kombinasi daari modul membentuk 

kolom dan baris. 

3. Margins 

Area yang berada di antara konten dengan pinggiran karya. Margin 

dapat digunakan untuk memfokuskan karya pada audience. Bagian 

margin sendiri dapat diisi dengan catatan kaki dan judul halaman. 

4. Spatial Zones 

Gabungan dari beberapa modul atau kolom yang memiliki fungsi 

sebagai area khusus untuk tulisan dan gambar, atau informasi 

lainnya. 

5. Flowlines 

Sebuah garis horizontal yang berfungsi membantu alur baca pada 

halaman-halaman yang ada. 
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6. Markers  

Petunjuk penempatan untuk konten yang membantu dalam proses 

membaca, pada umumnya berupa nomor halaman atau ikon. 

Beberapa struktur grid yang sering dipakai, menurut Samara (2002) 

adalah:  

1. Manuscript grid 

Merupakan struktur grid yang paling sederhana dengan rupa 

persegi panjang besar dalam strukturnya, biasa digunakan 

untuk menampung tulisan yang panjang dan banyak seperti 

laporan, dan esai sehingga dapat terlihat lebih rapi dan elegan. 

(hlm.26) 

 

Gambar 2.9. Grid Components 
(making and breaking the grid, hlm.26, 2002) 
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2. Column grid 

Struktur grid ini membagi informasi yang disampaikan menjadi 

beberapa kolom dengan ukuran sama maupun tidak sehingga 

mudah diatur dan setiap kolom dapat menyampaikan banyak 

informasi yang berbeda. (hlm.27) 

 

Gambar 2.10. Grid Components 
(making and breaking the grid, hlm.27, 2002) 

3. Modular grid 

Grid jenis modular memiliki struktur yang terdiri dari banyak 

kolom yang dapat dikelompokkan menjadi spatial zone, 

dimana setiap spatial zone dapat digunakan untuk menampung 

informasi yang serupa. Sehingga pada akhirnya terdapat 

banyak spatial zone dengan informasi yang berbeda-beda 

(hlm.28) 
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Gambar 2.11. Grid Components 
(making and breaking the grid, hlm.28, 2002) 

 
4. Hierarchical grids 

Grid yang digunakan saat jenis grid yang lain tidak dapat 

menata informasi yang ingin disampaikan dengan baik. Grid ini 

biasa diciptakan dengan meletakkan elemen penting dalam 

karya, kemudian disusun struktur untuk elemen yang lain 

sehingga memiliki urutan yang baik (hlm.29) 

 

Gambar 2. 12. Grid Components 
(making and breaking the grid, hlm.29, 2002) 
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 Buku yang penulis rancang nantinya akan menggunakan modular grid 

karena mengandung berbagai macam konten dan karena buku tersebut ditargetkan 

untuk anak-anak sehingga dibutuhakn fleksibitlitas dan keterbacaan yang baik. 

2.6. Teknik Binding 

Menurut Whitbread (2001) ada beberapa teknik binding yang dapat digunakan 

untuk menyatukan halaman-halaman buku yang telah diciptakan, yaitu: (hlm 280) 

1. Saddle stapling 

Lembaran-lembaran yang akan dijadikan buku dilipat menjadi dua bagian 

termasuk bagian sampul, kemudian disatukan menggunakan 

jahitan/staples. 

2. Paperback / Soft Cover / Perfect Binding 

Lembaran dalam buku ini disatukan dan dilem menjadi satu kesatuan. 

Teknik binding yang ini memiliki kelemahan yatu hasil akhir buku tidak 

dapat dibuka lebar karena dapat menyebabkan halaman-halaman yang ada 

terlepas dari lem. 

3. Burst binding 

Teknik binding ini merobek sedikit bagian lipatan bukunya dan kemudian 

diberikan lem untuk menjadi satu kesatuan. Namun teknik ini juga sering 

menyebabkan buku sulit dibuka karena banyaknya lem di bagian sobekan. 

4. Hardback / Casebinding/ Section Sewn 

Teknik binding ini dilakukan dengan menjahit halaman yang sebelumnya 

sudah dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Kemudian halaman awal dan 
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akhirnya akan di tempel ke sampul luar yang biasa menggunakan 

cardboard dan kemudian dilapisi dengan art paper, maupun kulit. Teknik 

binding ini menjaga buku agar tidak cepat rusak. 

5. Ring Binding 

Teknik ini menggunakan 2-4 ring untuk menyatukan semua halaman yang 

ada. Semua halaman buku dapat terbuka rata sehigga dapat dibaca dengan 

mudah. 

6. Spiral Binding 

Teknik ini menggabungkan beberapa halaman dengan melubangi setiap 

halamannya yang kemudian digabungkan lewat sebah spiral sehingga 

halaman dapat tersusun dengan rapi. Teknik ini membut semua halaman 

dengan berbagai macam bahan kertas terlihat rapi, serta semua halaman 

buku dapat terbuka rata sehigga dapat dibaca dengan mudah. 

7. Wiro Binding 

Teknik ini memiliki kemiripan dengan teknik binding sebelumnya, hanya 

saja spiral yang digunakan 2 kali lebih banyak. 

8. Half Canadian Binding 

Teknik ini menggunakan wiro binding di bagian dalam dan digabungkan 

dengan punggung sampul sehingga terdapat lipatan berbentuk kotak. 

 Pada perancangan buku ini, penulis menggunakan teknik hard cover spiral 

dalam. Penulis memilih spiral karena konten dalam buku akan lebih nyaman 

dibaca dan buku mudah dibuka untuk melakukan aktivitas yang ada di dalamnya, 

sedangkan hard cover berfungsi untuk menjaga buku agar tidak cepat rusak.  
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2.7. Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009), ilustrasi adalah salah satu visualisasi yang dibuat untuk 

membantu pembaca mengerti ide, naratif dan emosi yang ingin disampaikan. 

Ilustrasi merupakan kesatuan dari seni dan grafis. Ilustrasi yang baik dapat 

menggantikan tugas tulisan sehingga sebuah konten lebih mudah dimengerti. 

Ilustrasi yang baik dapat memberikan kesan membekas bagi para penikmatnya 

dan memberikan efek pada sisi emosi. (hlm.17) 

 Male (2007) menjelaskan adanya dua gaya ilustrasi, yaitu literal (secara 

nyata) dan conceptual. (Secara metafora.) (hlm. 50) 

2.7.1. Jenis Ilustrasi 

Menurut Zeegen (2009) ada beberapa jenis ilustrasi yang dapat digunakan, yaitu:  

a. Ilustrasi naturalis 

Ilustrasi naturalis adalah ilustrasi yang menyerupai bentuk asli 

yang ada di alam. 

 

Gambar 2.13. Ilustrasi Naturalis 
(sumber: http://bit.ly/2ESvBiF) 
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b. Ilustrasi dekoratif 

Ilustrasi dekoratif adalah ilustrasi yang cenderung penuh dengan 

warna dan elemen-elemen, dan jarang sekali ada ruang kosong. 

 

Gambar 2.14. Ilustrasi Dekoratif 
(sumber: http://bit.ly/2TuRNb3) 

c. Ilustrasi kartun 

Ilustrasi kartun adalah ilustrasi yang biasanya menggunakan 

karakter-karakter sehingga disukai anak kecil. 

 

Gambar 2.15. Ilustrasi Kartun 
(sumber: http://bit.ly/2TuRNb3) 
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d. Ilustrasi cerita bergambar 

Ilustrasi cerita bergambar adalah ilustrasi yang menggambarkan 

sebuah alur cerita sehingga konteksnya lebih mudah dimengerti. 

 

Gambar 2.16. Ilustrasi cerita bergambar 
(sumber: http://bit.ly/2EIBIFe) 

2.7.2. Teknik-Teknik Media Ilustrasi 

a. Ilustrasi tangan 

Ilustrasi tangan adalah ilustrasi yang masih dilakukan secara manual di 

atas kertas menggunakan pensil, pena, kuas, dll. 

 

Gambar 2.17. Ilustrasi tangan 
(sumber: http://bit.ly/2SOoStW) 
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b. Ilustrasi fotografi 

Ilustrasi fotografi adalah ilustrasi hasil bidikan kamera. 

 

Gambar 2.18. Ilustrasi Fotografi 
(sumber: http://bit.ly/2XLa6rt) 

c. Ilustrasi gabungan 

Ilustrasi gabungan merupakan hasil perpaduan dari fotografi dan 

ilustrasi secara digital maupun manual. 

 

Gambar 2.19. Ilustrasi Gabungan 
(sumber: http://bit.ly/2VBJHuq) 
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d. Ilustrasi digital 

Ilustrasi digital adalah ilustrasi yang dikerjakan menggunakan 

computer, dan dalam pengerjaannya terdapat lebih banyak pilihan 

sehingga memudahkan desainer. 

 

Gambar 2.20. Ilustrasi digital 
(sumber: http://bit.ly/2XJqDfR) 

2.7.3. Ilustrasi Anak 

Seuling (2015) menyatakan bawa ilustrasi yang disampaikan untuk anak berusia 

8-12 tahun harus memiliki kedekatan dengan pembacanya, dekat dengan 

pengalaman sehari-hari pembaca sehingga dapat lebih mudah dipahami. Buku 

yang memiliki ilustrasi dapat meningkatkan minat baca anak-anak, lewat ilustrasi 

yang disampaikan pula anak jadi lebih mudah mengerti konten yang dimksud 

dalam buku tersebut. (hlm.18) 
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2.7.4. Ilustrasi Karakter 

Menurut Tillman (2011) dalam penggambaran karakter ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik anak-anak berdasarkan 

usianya:  

1. Untuk usia 0-4 tahun, anak-anak menyukai karakter dengan kepala dan 

mata yang sangat besar, badan yang pendek. Karakter-karakternya 

dapat digambarkan dengan bentuk-bentuk sederhana namun 

menggunakan warna-warna cerah agar terlihat menarik di mata anak-

anak. 

2. Bagi usia 5-8 tahun, desain karakter masih menggunakan karakter 

dengan kepala besar, namun tidak sebesar gambar untuk usia 0-4 

tahun. Penggambaran mata sudah lebih kecil dengan warna yang lebih 

sederhan dan bentuk yang lebih beragam. 

3. Anak-anak pada usia 8-12 tahun belum dapat mengerti visual yang 

terlalu rumit. Pada usia ini anak menyukai karakter dengan proporsi 

badan yang lebih kecil, sekitar dua sampai dua setengah ukuran 

kepada, dan kepala yang berukuran cukup besar. Dibutuhkan juga 

adanya outline pada karaker, warna yang cerah sehingga lebih mudah 

dinikmati dan meningkatkan pemahaman anak-anak atas hal yang 

sedang dibacanya. 

4. Pada usia 14-18 tahun, karakter yang digambarkan sudah sesuai 

dengan dunia nyata dengan proporsi tubuh yang baik dan benar. Warna 
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yang digunakan sudah lebih kompleks dan menggunakan beragam 

macam bentuk yang sudah lebih kompleks. 

2.8. Website 

Menurut Campbell (2012), website adalah sebuah media dengan format khusus 

yang berisi tulisan, gambar, dan tautan yang berhubungan antara satu halaman 

dengan yang lainnya. (hlm.2). Website sudah lama menjadi media komunikasi 

untuk menyampaikan ide dan informasi kepada orang-orang dengan cepat. 

(hlm.4) 

 Salah satu fungsi website adalah sebagai penyalur berita dan hiburan. 

Berita sekarang sudah dapat diakses dengan lebih cepat lewat website 

dibandingkan dengan harus menunggu koran. Webiste juga digunakan sebagai 

media hiburan untuk hal-hal yang memilik nilai estetika seperti film dan lagu, 

selain itu website dengan visual dan audio juga sering digunakan untuk media 

pembelajaran anak (hlm.8) 

2.8.1. Jenis-jenis website 

Campbell (2012) dalam bukunya menjelaskan adanya beberapa jenis website, 

yaitu: 

1. Website Personal 

Website milik pribadi yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu dengan 

konten yang diciptakan sendiri, untuk kepentingan pribadi. 
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Gambar 2.21. Website Blogspot 
(sumber: http://bit.ly/2XFHcJn) 

2. Website Organisasi dan Topical 

Website organisasi dibuat oleh organisasi atau komunikasi untuk 

menyediakan informasi mengenai mereka, sedangkan topical website adalah 

website yang fokus membahas sebuah topik saja. 

 

Gambar 2.22. Website WWF 
(sumber: http://bit.ly/2NR8p7C) 
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3.  Website komersial 

Jenis website ini fokus pada fungsi menjual produk ataupun jasa pada para 

penggunannya. 

 

Gambar 2.23. Website Tokopedia 
(sumber: http://bit.ly/2H8KJei) 

2.8.2. Anatomi Website 

Menurut Miller (2011),  sebuah website yang baik memiliki kerangka sebagai 

berikut: 

1. Header  

Bagian ini merupakan bagian yang selalu ada di atas dan tidak berpindah 

dalam sebuah website dan mengandung infromasi penting, seperti logo 

website, judul website dan menu menu dalam website. 
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Gambar 2.24. Header 
(sumber: http://bit.ly/2EUCArB) 

2. Navigation 

Bagian ini berisi menu menu yang mengarahkan pengguna website ke 

halam-halaman lain yang berada di dalam website tersebut. 

 

Gambar 2.25. Navigation 
(sumber: http://bit.ly/2SOq8NG) 

3. Feature Area 

Bagian yang biasanya merupakan bagian yang memilik bagian paling 

besar dengan info paling terbaru atau terpenting. Bagian ini terkadang 

dilengkapi dengan animasi agar terlihat lebih menarik. 
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Gambar 2.26. Feature Area 
(sumber: http://bit.ly/2EAQ0ra) 

4. Body/Content 

Bagian yang merupakan konten dari sebuah web dengan semua informasi-

informasi yang disajikan oleh sebuah website.  

 

Gambar 2.27. Body 
(sumber: http://bit.ly/2tXfDgU) 
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5. Sidebar 

Di bagian ini terdapat informasi-informasi mengenai tautan yang ada di 

halaman lainnya yang masih berhubungan dengan halaman yang sedang 

diakses oleh pengguna. 

 

 

Gambar 2.28. Sidebar 
(sumber: http://bit.ly/2UnQfg8) 

6. Footer 

Footer terdapat di bagian bawah website yang biasa berisi nama pemilik 

website/ nama organisasi dengan hak cipta dan tahun. 

 

Gambar 2.29.Footer 
(sumber: http://bit.ly/2XGcEas) 
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7. Background  

Bagian ini merupakan bagian di belakang tulisan yang biasa merupakan 

gambar yang digunakan untuk memperindah website. 

 

Gambar 2.30. Background 
(sumber: http://bit.ly/2NOEhtp) 

2.9. Elemen Desain 

Menurut Supriyono (2010) elemen desain dibutuhkan untuk menciptakan sebuah 

kesinambungan yang menyenangkan untuk dilihat. Menurut Hilman (1999) dalam 

menulis buku anak diperlukan untuk memerhatikan beberapa elemen-elemen 

berikut (hlm.21) : 

a. Line: Garis-garis digunakan untuk membentuk sebuah gambar yang ingin 

disampaikan. Tebal tipis garis dapat diperhatikan untuk menciptakan 

gambar yang menarik untuk dilihat anak-anak 

b. Shape: Dari penggabungan ataupun perpotongan antara warna dan garis 

menghasilkan bentuk yang bisa mudah dimengerti oleh anak-anak 

c. Tekstur: Lewat tekstur, sebuah gambar dapat memberikan kesan leih bagi 

anak-anak yang melihat. Tekstur dapat digambarkan lewat kontras dalam 

gambar 
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d. Ruang : Pengaturan jarak antara objek-objek yang saling berhubungan 

sehingga lebih mudah dilihat dan tidak membuat capek mata anak-anak.  

e. Ukuran: Adanya perbedaan ukuran objek-objek agar adanya perbandingan 

dan lebih membuat variasi dalam cerita. 

f. Warna: Warna digunakan untuk menggambarkan situasi dalam cerita 

dapat membuat anak-anak lebih memahami konten yang ingin 

disampaikan. 

2.10. Prinsip Desain 

Menurut Landa (2011), prinsip desain adalah penyatuan elemen-elemen desain 

yang telah diciptakan agar berkesinambungan dan menghasilkan desain yang 

menarik di mata audience.   

Ada beberapa prinsip desain yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Keseimbangan 

Dengan prinsip keseimbangan, perlu adanya sama rata dari sisi kiri dan 

kanan dalam membuat desain sehingga menghasilkan kesan selaras, dan tidak 

timpang sebelah. 

b. Contrast 

Adanya perbedaan signifikan antara satu dan lainnya lewat perbedaan 

warna maupun bentuk dapat membuat sebuah desain terlihat lebih menarik. 
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c. Emphasis  

Emphasis kerap bekerja sebagai fokus utama audience terhadap sebuah 

desain dan merupakan hal paling penting dalam desain. 

d. Rhythm 

Elemen yang ada dapat disusun secara repetitif dengan perubahan yang 

konsisten baik bentuk, warna, ataupun ukuran. 

e. Unity 

Selain emphasis, Unity juga merupakan hal penting dalam prinsip desain, 

karena sebuah desain harus terlihat berkesinambungan agar terlihat selaras dan 

harmonis. 

f. Movement 

Dalam sebuah desain, dapat diciptakan movement sehingga adanya 

pergerakkan cerita yang lebih menarik dan mudah dimengerti. 

2.11. Warna 

Menurut Triedman (2015), warna adalah suatu hal yang memberikan pengaruh 

dalam kehidupan keseharian kita dalam berbagai cara. Ketika melihat sesuatu, 

warna adalah hal yang pertama kita sadari. (hlm.6) Landa juga menyatakan warna 

digunakan untuk menunjukkan emosi dan sifat, dan merupakan elemen desain 

yang sangat kuat. (hlm. 19) 

Menurut Landa warna dibagi dalam 3 kategori, yaitu (hlm.20): 
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1. Hue, yang merupakan warna itu sendiri. 

2. Value, yang merupakan terang gelapnya warna. 

3. Saturation, yang merupakan cerah-suramnya warna. 

Kunitz dalam buku Triedman (2015) menyatakan adanya hubungan erat 

antara warna dan merek. Mengubah hue dan saturation akan memengaruhi reaksi 

dari pelanggan saat melihat visual merek. Mengatur saturation warna dengan baik 

pada merk dapat meningkatkan keinginan pembelian pelanggan. (hlm 190) 

 

Gambar 2.31. Color Wheel 
(sumber: http://bit.ly/2EDYPka) 

Triedman (2015) mengatakan sering kali desainer grafis berusaha 

mendapatkan warna yang cocok untuk menciptakan karya yang menarik 

perhatian, nyaman dilihat, dan selalu diingat. Untuk mendapatkan hal tersebut 
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perlu keselarasan pada warna yang digunakan (hlm.42). Itten (1970) dalam 

bukunya elements of color, menggunakan color wheel 12 warna yang digunakan 

Brewster untuk menciptakan keselearasan warna yang dikenal dengan warna split, 

komplementer, tetrad, dsb 

2.11.1. Psikologi Warna 

Brenner dalam wawancaranya dengan Triedman (2015) menjelaskan ketika 

seseorang melihat suatu hal, yang pertama disadari adalah warnanya, dan warna 

ini kemudian memiliki arti masing-masing ketika dipasangkan dengan obyek yang 

berbeda-beda sehingga mempunyai makna dan efek yang berbeda-beda (hlm.156)  

Berikut warna dan beberapa makna yang dimiliknya menurut Karen dalam 

wawancaranya dengan Triedman (hlm.82): 

1. Merah 

Warna merah biasanya adalah warna yang sangat merangsang ketika dilihat, 

sehingga dapat dengan cepat menghasilkan respon yang sering kali menyebabkan 

naiknya detak jantung, menghasilkan amarah, gairdah dan nafsu. Warna merah 

biasanya menggambarkan kekuatan, bahaya, darah, kekuatan dan cinta. 

2. Biru 

Warna biru menghasilkan keterbalikan respon yang dihasilkan warna merah. 

Warna biru cenderung memberi kesan tenang dan aman. Warna biru biasanya 

menggambarkan kepercayaan, kecerdasan dan kebijaksanaan 
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3. Kuning 

Warna kuning biasanya menghasilkan respon menyenangkan untuk orang-

orang sekitar, karena menggambarkan sinar matahari yang hangat. Warna kuning 

seringkali menggambarkan kebahagiaan, kecerdasan dan hangat. 

4. Hijau 

Warna hijau sebagai warna yang dilihat sehari-hari oleh manusia karena 

berhubungan erat dengan alam memberikan kesan sederhana dan nyaman.  

Warna hijau biasanya menggambarkan harmonis, aman dan segar. 

5. Hitam 

Warna Hitam merupakan warna yang sangat kontras ketika disandingkan 

dengan warna warna lain. Warna hitam biasanya menggambarkan kekuasaan, 

elegan, formal, kematian, misteri dan kesedihan karena 

6. Putih 

Warna putih kerap kali memberikan kesan suci, damai, kesempurnaan, bersih, 

polos. 

2.12. Tipografi 

Landa menjelaskan bahwa tipografi adalah ilmu merangkai huruf-huruf dengan 

sedemikian rupa membentuk visual yang kemudian digunakan dalam media cetak 

maupun media interaktif. (hlm.44) Bringhurst dalam buku yang ditulis oleh 

Samara  (2007) menyatakan bahwa tipografi yang dihasilkan harus dapat 
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mengkomunikasikan teks yang dimaksud lewat ukuran, stuktur, dan prinsip 

prinsip yang digunakan. (hlm.16) 

Landa menyatakan ada beberapa klasifikasi type (hlm. 47): 

1. Old style: karakteristik dari type ini adalah dituliskan dengan goresan 

yang tebal dan tipis, memiliki serif dan cenderung miring ke kiri. 

(contoh: Times New Roman) 

2. Transitional: huruf serif yang menunjukkan perpindahan dari old style 

 ke modern, sehingga menggambarkan karakteristik keduanya. 

(contoh: Baskerville) 

3. Modern: type ini bertolak belakang dengan type old style, karena dapat 

dilihat perbedaan yang signifikan dari goresan tebal dan tipisnya, type 

ini juga berdiri lurus, dibandingkan old style yang bergaya miring. 

(Contoh: Didot) 

4. Slab Serif: Pada type ini hanya sedikit perbedaan dari goresan tebal 

menuju tipis, dan berdiri tegak seperti type Modern (contoh: Bookman) 

5. Sans Serif: Pada type ini tidak ada serif dan tidak ada perbedaan dari 

goresan tebal menuju tipis. (contoh: Helvetica) 

6. Gothic: Dikenal juga sebagai blackletter, type ini memiliki tingkat 

keterbacaan yang sulit, karena menggunakan goresan tebal yang kaku. 

(Contoh: Textura)  
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7. Script: Type yang paling mirip dengan tulisan tangan bersambung yang 

miring ke kiri. (contoh: Brush Script) 

8. Display: Type yang penuh dekorasi dan biasa digunakan untuk judul 

atau subab sebuah teks. (Contoh: Rosewood) 

 

 

Gambar 2.32.Tipografi 

(sumber: http://bit.ly/2u3lRfD) 
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