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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.      Teori Harga Diri 

2.1.1.  Harga Diri 

Menurut Floyd (2012), harga diri merupakan dimana seseorang melakukan 

evaluasi menurut pandangannya sendiri tentang nilai dan kelayakan dalam 

menjadi sebuah pribadi (hlm. 82). Sedangkan menurut Devito (2013), harga diri 

adalah ukuran mengenai pikiran seberapa berharga mengenai dirinya sendiri. 

Seseorang yang memiliki harga diri tinggi, maka ia akan berpikir secara positif 

mengenai dirinya sendiri. Sedangkan seseorang yang memiliki harga diri rendah, 

maka ia akan cenderung memandang dirinya secara negatif (hlm. 59).  

Trzesniewski et al., (dalam Santrock, 2012) mengatakan, bahwa remaja 

yang memiliki harga diri rendah memiliki tingkat kesehatan mental, kesehatan 

fisik, dan ekonomi yang lebih rendah daripada remaja yang memiliki harga diri 

tinggi. McLean & Breen (dalam Santrock, 2012) mengatakan, harga diri 

perempuan turun sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan anak laki-laki selama 

masa remaja (hlm. 93-94). Robins & Trzesniewski juga (dalam Santrock, 2012) 

mengatakan bahwa rata-rata harga diri perempuan lebih rendah dibandingkan 

laki-laki (hlm. 94). 

2.1.2.   Karakteristik Harga Diri 

Rosenberg (dalam Suhron, 2016) mengatakan, bahwa seseorang dengan harga diri 

yang tinggi berkarakteristik, antara lain (hlm. 26-27): 
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1. Merasa bahwa dirinya berharga dan cenderung menghormati dirinya, 

tetapi tidak mengagumi dirinya dan tidak mengharapkan orang lain untuk 

mengaguminya.   

2. Tidak menganggap dirinya lebih di atas orang lain.   

3. Cenderung untuk mengembangkan dan memperbaiki dirinya sendiri.   

Sedangkan seseorang dengan harga diri yang rendah memiliki karakteristik:  

1. Lebih fokus untuk melindungi diri dan untuk tidak melakukan kesalahan. 

2. Kecewa yang berlebihan saat mengalami kegagalan dan mengalami 

kecemasan sosial. 

3. Melebih-lebihkan peristiwa negatif yang pernah dialaminya. 

4. Memiliki rasa canggung, malu, pesimis, sinis, dan tidak dapat 

mengekspresikan diri saat berinteraksi dengan orang lain. 

 Kaplan (seperti yang dikutip dalam Santrock, 2013) mengatakan, bahwa 

seseorang dengan harga diri yang tinggi cenderung menganggap bahwa dirinya 

bukan hanya orang biasa. Sedangkan seseorang yang memiliki harga diri rendah, 

cenderung dimasukkan ke dalam masalah yang lebih serius. Harga diri yang 

rendah terus-menerus dapat dikaitkan dengan rendahnya prestasi, depresi, 

gangguan makan, dan kenakalan remaja. Penelitian telah menemukan bahwa 

harga diri dapat berubah saat anak bertumbuh (hlm. 92). Selain itu, orang dewasa 

dengan kesehatan mental dan fisik yang buruk, ekonomi yang buruk, dan tingkat 

perilaku kriminal yang tinggi, cenderung memiliki harga diri yang rendah pada 

masa remaja (Santrock, hlm. 92, 2013). 
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2.1.3.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Diri 

Menurut McLoed, Owens, & Powell (dalam Suhron, 2016), terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya harga diri seseorang, yaitu 

antara lain (hlm. 23-24): 

1. Usia 

Perkembangan harga diri mulai terjadi ketika dimana seseorang mulai 

memasuki masa anak-anak dan remaja, yang mendapatkan harga diri 

tersebut dari teman, guru, dan orang tua. 

2. Ras 

Adanya budaya dan ras yang beraneka ragam, dapat mempengaruhi tinggi 

atau rendahnya harga diri seseorang dalam menjunjung tinggi rasnya. 

3. Etnis 

 Terdapatnya etnis tertentu dalam kehidupan sosial yang membuat 

seseorang mungkin menilai bahwa derajat sukunya lebih tinggi, sehingga 

dapat mempengaruhi harga diri seseorang. 

4. Pubertas 

Pubertas merupakan periode masa peralihan antara masa anak-anak ke 

masa remaja. Masa pubertas ini dapat menimbulkan perasaan menarik atau 

tidak mengenai dirinya, sehingga dapat mempengaruhi tinggi atau 

rendahnya harga diri seseorang. 

5. Berat Badan 

 Terjadinya perubahan berat badan pada seseorang yang paling jelas terjadi 

ketika pada masa remaja yaitu perubahan fisik. Pada saat terjadinya 
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perubahan fisik, adanya penambahan ataupun penurunan berat badan yang 

mulai terihat berbeda pada remaja. 

6. Jenis Kelamin 

Pada umumnya, remaja laki-laki lebih menjaga  harga dirinya seperti 

ketika bersaing dan juga mempunyai keinginan menjadi lebih baik lagi 

dari remaja perempuan, seperti dalam pencapaian prestasi belajar dikelas. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi harga diri remaja tersebut. Beberapa 

penelitian telah menunjukkan, bahwa citra diri remaja perempuan lebih 

mudah terganggu jika dibandingkan dengan remaja laki-laki. Menurut 

Rosenberg & Simmons (dalam Suhron, 2016), harga diri remaja 

perempuan lebih rendah hal itu dikarenakan tingkat kesadaran diri pada 

mereka lebih tinggi dan citra diri mereka lebih mudah terkena gangguan 

dibandingkan dengan remaja laki-laki (hlm. 24). Jaffe & Manzer (dalam 

Suhron, 2016) mengatakan, sebagai contoh remaja perempuan lebih 

mudah sensitif jika dikaitkan mengenai diri mereka, seperti merasa 

khawatir mengenai kemampuannya, kekurangan dirinya, dan juga peka 

terhadap penilaian dari orang lain. Hal ini dikarenakan remaja perempuan 

peduli dengan harga dirinya untuk dapat diterima dalam kelompoknya 

(hlm. 24). 

2.1.4.   Aspek-aspek Harga Diri 

Menurut Coopersmith (dalam Suhron, 2016) terdapat 3 aspek dalam harga diri, 

yaitu (hlm. 25-26): 

1. Perasaan Berharga 
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Perasaan yang dimiliki ketika seseorang merasa jika dirinya berharga dan 

juga dapat menghargai orang lain. Seseorang yang merasa jika dirinya 

berharga, maka ia akan lebih dapat mengontrol tindakan-tindakannya, 

serta lebih dapat mengekspresikan dirinya dan dapat menerima kritikan 

dari orang lain dengan baik.  

2. Perasaan Mampu 

Perasaan yang dimiliki ketika seseorang merasa mampu dalam mencapai 

suatu hasil atau tujuannya sesuai dengan yang diharapkannya. Remaja 

yang memiliki perasaan ini, biasanya akan memiliki nilai-nilai dan sikap 

yang demokratis. Remaja tersebut lebih menyukai tugas-tugas baru yang 

bersifat menantang dan aktif, ia juga tidak akan cepat bingung apabila 

segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ia tidak menganggap jika 

dirinya sempurna, tetapi remaja tersebut memiliki kesadaran tersendiri 

akan keterbatasan dirinya dan terus berusaha agar di dalam dirinya 

terdapat perubahan. Apabila seorang remaja merasa telah mencapai 

tujuannya, maka ia akan menilai dirinya menjadi tinggi dan membuat 

harga diri menjadi meningkat. 

3. Perasaan Diterima 

Perasaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia dapat diterima sebagai 

dirinya sendiri oleh orang lain dilingkungan sekitarnya. Pada saat individu 

berada dalam kelompok dan dirinya menerima perlakukan sebagai bagian 

dari kelompok tersebut, maka ia akan merasa jika dirinya telah diterima 

dan juga dihargai oleh anggota kelompok tersebut. 
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2.1.5.   Proses Pembentukan dan Perkembangan Harga Diri 

Menurut Papalia (dalam Suhron, 2016) pembentukan harga diri terjadi dari 

pertengahan usia anak-anak dan terus berkembang sampai usia remaja akhir. 

Harga diri seseorang tumbuh dari interaksi sosial dan juga pengalaman seseorang, 

baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Hal tersebut yang akan 

menentukan harga diri seseorang akan menjadi harga diri yang tinggi atau rendah 

(hlm. 30). 

Perkembangan harga diri merupakan penilaian dari apa yang dipelajari dan 

terbentuk ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dilingkungan 

sekitarnya, bukan penilaian diri yang didapat sejak lahir. Suhron (2016) 

mengatakan bahwa saat masih kecil, Pertama kali yang dikenal oleh anak adalah 

orang tua dan juga anggota keluarga lainnya. (hlm. 30). Beranjak ke masa middle 

chilhood, anak berada ditahap untuk mempelajari keterampilan yang berharga 

dalam lingkungannya. Hater (dalam Suhron, 2016) mengatakan peran utama 

untuk mengembangkan harga diri seseorang adalah dukungan sosial dari orang 

tua, teman, dan juga guru. Pada masa middle chilhood, seorang anak sudah mulai 

dapat membandingkan keterampilannya dengan anak seumuran lainnya. 

Ketika memasuki usia remaja, masalah yang paling penting dan kritis pada 

masa remaja yaitu pencarian identitas diri (hlm. 31). Menurut Erikson, identitas 

diri yang dibentuk berdasarkan tujuan, nilai dan kepercayaan yang diyakini oleh 

dirinya sendiri (dalam Suhron, hlm. 31, 2016). Remaja memiliki hubungan 

dengan lingkungan sosial yang lebih luas, sehingga orang lain yang memberikan 

penilaian terhadap dirinya akan memiliki pengaruh yang besar mengenai rasa 
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keberhargaan diri dan kompetensinya, sehingga identitas diri tidak dapat 

dipisahkan dengan harga diri. Santrock (dalam Suhron, 2016) mengatakan 

terbentuknya harga diri seorang remaja berasal dari hasil evaluasi subjektif  yang 

remaja terima dari orang-orang dilingkungan sekitarnya, serta melalui 

perbandingan dengan standar yang ada atau melalui kelompoknya (hlm. 31). Hasil 

dari evaluasi diri yang didapat dari orang-orang dilingkungan sekitarnya ini 

berlangsung terus menerus hingga dewasa. Hasil tersebut memberikan informasi 

mengenai dirinya dan juga memiliki pengaruh langsung pada tinggi atau 

rendahnya harga diri seorang individu (Suhron, hlm. 31-32, 2016). 

Pada umumnya saat masa remaja awal, remaja mengalami tantangan-

tantangan yang dapat mempengaruhi harga diri remaja. Tantangan-tantangan 

tersebut dapat berupa perubahan sekolah, perubahan hubungan dengan orangtua 

dan remajanya sendiri, ataupun perubahan biologis yang berhubungan dengan 

pubertas. Harga diri pada remaja menjadi tidak stabil, dikarenakan remaja sangat 

memperhatikan dan mempedulikan setiap kesan yang mereka berikan kepada 

orang lain. Usaha dalam memberikan kesan yang baik untuk menyenangkan orang 

lain dapat menyebabkan frustasi. Sedangkan hasil penilaian yang diterima dari 

orang lain dapat berlawanan, sehingga keraguan dan kebingungan akan menjadi 

besar. Hal tersebut sesuai seperti yang dikemukakan oleh Erikson (dalam Suhron, 

2016), bahwa penilaian tidak stabil dan tidak teratur mengenai dirinya sendiri, 

normal terjadi pada masa remaja yang dikarenakan oleh transisi peran yang 

dialaminya (hlm. 33). 

Monks (dalam Suhron, 2016) mengatakan bahwa terdapat tiga lingkungan 
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harga diri seseorang, yaitu (hlm. 33-35): 

1. Lingkungan Keluarga 

Merupakan tempat sosialiasi pertama dan yang utama bagi anak. Anak 

yang memiliki harga diri yang tinggi mendapatkan perlakuan yang adil, 

diberikannya kesempatan untuk aktif dan mendapatkan pendidikan. 

2. Lingkungan Sekolah 

Merupakan sebuah tempat kedua setelah keluarga, dimana didalam 

lingkungan sekolah remaja lebih banyak berinteraksi dengan teman 

sebayanya, dan hal ini dapat mempengaruhi harga diri seseorang. 

3. Lingkungan Masyarakat 

Merupakan tempat dimana remaja mempengaruhi pembentukan harga diri. 

Remaja akan mulai menyadari jika dirinya berharga sebagai sebuah 

pribadi dengan lingkungannya. Seseorang yang mengalami kehilangan 

kasih sayang, penghinaan, dan dijauhi teman sebayanya, akan 

menyebabkan harga diri menjadi turun. Sebaliknya, seseorang yang 

memiliki pengalaman, keberhasilan, persahabatan, kemasyuran akan 

membuat harga diri menjadi meningkat.  

2.2.   Body Image 

National Eating Disorders Collaboration (2011) mengatakan, bahwa body image 

atau citra tubuh adalah persepsi seseorang mengenai fisik diri mereka sendiri, 

melalui pemikiran dan perasaan yang dialami seseorang sebagai hasil dari 

persepsi tersebut. Hasil dari persepsi tersebut bisa positif, negatif, ataupun 
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kombinasi keduanya, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor dari individu dan 

juga lingkungan. 

Seseorang yang memiliki body image positif, pada umumnya memiliki 

tingkat kesehatan fisik dan psikologis yang lebih tinggi, dan juga perkembangan 

pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki body 

image negatif. Body image yang positif akan berpengaruh terhadap: 

1. Tingkat Harga Diri 

Harga diri pada seseorang menentukan mengenai bagaimana perasaan 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Semakin tinggi harga diri seseorang, 

maka akan ia akan mengarah ke tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki harga 

diri rendah. 

2. Penerimaan Diri 

Semakin positif body image yang dimiliki seseorang, maka akan semakin 

besar juga kemungkinan ia akan merasa nyaman dan bahagia dengan 

penampilan yang dimilikinya. Seseorang dengan body image yang positif, 

cenderung tidak akan terpengaruh terhadap body image  yang tidak 

realistis seperti dalam media-media dan tekanan masyarakat untuk dilihat 

dengan cara tertentu. 

3. Padandangan dan Perilaku yang Sehat 

Memiliki body image yang positif akan menghasilkan gaya hidup yang 

seimbang dengan makanan dan olahraga yang sehat. Jika seseorang 
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menanggapi kebutuhan tubuhnya dengan selaras, maka kesehatan fisik dan 

psikologisnya akan membaik. 

2.2.1.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Body Image 

Menurut National Eating Disorders Collaboration (2011), keluarga, teman, guru 

dan media, memiliki dampak terhadap bagaimana seseorang melihat dan 

merasakan tentang diri dan penampilan mereka. Selain itu, pengaruh lingkungan 

juga memiliki peran yang cukup besar dalam bagaimana seseorang memandang 

dan merasakan mengenai tubuhnya sendiri. Apabila seseorang memiliki pikiran 

dan perasaan negatif mengenai tubuhnya sendiri, maka ketidakpuasan terhadap 

tubuh juga bisa berkembang. 

Menurut Hogan & Strasburger (2008), saat ini remaja hidup di dunia yang 

dipenuhi oleh media dan remaja merupakan salah satu pengguna media yang 

berat. Internet, televisi, video, majalah, film, dan yang lainnya, banyak 

menampilkan ikon-ikon kecantikan yang tidak realistis dan menampilkan gambar 

dengan tubuh yang tidak nyata bagi para remaja. Menurut National Eating 

Disorders Collaboration (2011), mereka mengirim pesan yang kuat untuk 

menegaskan kembali jika gambaran tubuh yang bagus tercapai, maka 

kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta akan terjadi. Gambaran ideal yang 

ditunjukkan telah dibuat oleh stylist, tim seni, dan juga manipulasi digital yang 

tidak dapat diciptakan atau dicapai dalam kehidupan nyata. Apabila seseorang 

merasa dikarenakan membandingkan dengan gambaran-gambaran yang tidak 

realistis tersebut, maka perasaan terhadap ketidakpuasan tubuh dapat meningkat, 
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dan juga akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan fisik maupun psikologis 

seseorang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengembangkan body image negatif: 

1. Usia 

Kepercayaan mengenai body image mulai terbentuk dan mempengaruhi 

seseorang dari masa anak-anak dan remaja. 

2. Jenis Kelamin 

Ketidakpuasan dalam hal gambaran tubuh lebih rentan terjadi pada remaja 

perempuan dibandingkan dengan remaja laki-laki. Akan tetapi, tingkat 

ketidakpuasan tubuh pada remaja laki-laki lebih cepat mendekati remaja 

perempuan. 

3. Orang yang Harga Diri Rendah atau Mengalami Depresi 

4. Sifat dari Kepribadian 

Seseorang yang cenderung memiliki sifat perfeksionis, berprestasi tinggi, 

menghargai penampilan, dan orang-orang yang sering membandingkan 

dirinya dengan orang lain, merupakan orang yang memiliki risiko lebih 

tinggi pada timbulnya ketidakpuasan terhadap tubuh. 

5. Penampilan 

Orang-orang yang penampilannya diejek, berada pada risiko yang lebih 

tinggi dalam hal untuk mengembangkan ketidakpuasan tubuh 

dibandingkan dengan orang-orang yang penampilannya tidak diejek. 

6. Memiliki Teman dan Keluarga yang Diet dan Mengekspresikan Gambaran 

Tubuh yang Tinggi 
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Pada saat seseorang berada dalam lingkungan dimana orang-orang lebih 

mengekspresikan gambaran tubuh yang tinggi dan perilaku penurunan 

berat badan, maka ia akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk 

mengembangkan ketidakpuasan terhadap tubuhnya sendiri, tidak 

terkecuali dari penampilan maupun berat badannya. 

7. Ukuran Tubuh 

Memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada orang pada umumnya, 

dapat meningkatkan risiko dalam ketidakpuasan terhadap tubuh. 

Menurut Cafri et al., 2005 (dalam Curtis dan Loomans, 2014), body image 

negatif juga dapat muncul dari pesan yang berasal dari media, keluarga, dan 

orang-orang disekitarnya (hlm. 41). Cafri et al. , 2005; Jackson & Lyons, 2012; 

Miller & Halberstadt, 2005 (dalam Curtis dan Loomans, 2014) mengatakan, 

bahwa media memainkan peran penting dalam menciptakan gambaran kecantikan 

dan juga dalam mempengaruhi bagaimana perasaan perempuan mngenai tubuhnya 

dengan mengingatkan mereka, bahwa tubuhnya jauh dari kecantikan ideal yang 

media gambarkan (hlm. 41). 

2.2.2.   Kategori Body Image 

Menurut National Eating Disorders Collaboration (2011), terdapat empat 

kategori body image, antara lain: 

1. Perseptual (Cara Melihat Diri Sendiri) 

 Cara ketika melihat tubuh diri sendiri tidak selalu mewakili yang benar 

dari penampilan yang sebenarnya. Seperti seseorang mungkin 
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menganggap dirinya gemuk, tapi bahkan sebenarnya ia kekurangan berat 

badan. Bagaimana cara seseorang melihat diri sendiri merupakan persepsi 

mengenai body image mereka. 

2. Afektif (Cara Merasakan Terhadap Penampilan) 

Setiap orang memiliki hal-hal yang mungkin disukai maupun tidak 

disukai, misalnya seperti mengenai penampilannya. Afektif dalam body 

image merupakan tentang bagaimana perasaan seseorang terhadap 

tubuhnya, terutama dalam hal kepuasan atau ketidakpuasan yang 

dialaminya berhubungan dengan penampilan, ukuran, bentuk, maupun 

bagian tubuh seseorang. 

3. Kognitif (Pikiran dan Keyakinan yang Dirasakan Mengenai Tubuh) 

Kognitif dalam body image merupakan tentang bagaimana cara seseorang 

memikirkan tubuhnya. Misalnya beberapa orang percaya bahwa ia akan 

merasa lebih baik jika tubuhnya lebih kurus, sedangkan ada yang percaya 

jika ia akan terlihat lebih baik jika mereka membuat lebih banyak otot, dan 

lain sebagainya. 

4. Behavioral (Hal-hal yang Dilakukan Berhubungan dengan Penampilan) 

Apabila seseorang merasa tidak puas dengan penampilannya, ia mungkin 

akan menggunakan perilaku yang sifatnya merusak, seperti makan 

berlebihan atau mungkin dengan makan teratur untuk mengubah 

penampilannya. Mungkin terdapat beberapa orang yang mengisolasi 

dirinya sendiri, karena merasa tidak puas dengan penampilannya.  
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2.2.3.   Dampak Body Image 

Menurut Hardit & Hannum, 2012; Maxwell & Cole, 2012; Brausch & 

Muechlenkamp, 2007; Sarwer et al., 1998 (dalam Curtis dan Loomans, 2014), 

bahwa ketidakpuasan body image memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya 

harga diri rendah, depresi, gangguan makan, dan pikiran untuk bunuh diri (hlm. 

41). Menurut Forrest & Stuhldreher, 2007; Maxwell & Cole, 2012 (dalam Curtis 

dan Loomans, 2014), remaja yang tidak puas dengan tubuhnya, mungkin akan 

melakukan diet yang tidak perlu seperti memakan obat untuk menurunkan berat 

badan, olahraga yang berlebihan (hlm. 41). 

2.2.4.   Mengembangkan Body Image Positif 

National Eating Disorders Collaboration (2011) mengatakan, seseorang yang 

memiliki body image negatif bisa menjadi terpaku untuk mencoba mengubah 

bentuk tubuhnya yang sebenarnya. Hal ini dapat membuat orang-orang terlibat 

dalam hal-hal tidak sehat dengan makanan dan olahraga, dengan berharap adanya 

perubahan bentuk tubuh akan membuat perasaan body image negatif menjadi 

berkurang. Apabila hal tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan (baik secara 

fisik ataupun emosional), maka akan dapat menghasilkan perasaan negatif, rasa 

malu dan juga rasa bersalah yang kuat. 

Untuk mengubah penampilan mungkin sulit dan rumit, sedangkan 

mengubah body image merupakan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, 

seseorang dapat mengubah mengenai cara melihat, merasakan, maupun 

memikirkan tubuhnya. Berikut ini merupakan beberapa tahap untuk 

mengembangkan body image positif: 
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1. Fokus pada Kualitas, Keterampilan dan Bakat yang Dimiliki 

Dengan ini, dapat membantu seseorang untuk belajar menerima dan juga 

menghargai keseluruhan dirinya sendiri. 

2. Mengatakan Hal yang Positif kepada Siri Sendiri Setiap Hari 

Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang cukup sering, maka secara 

otomatis ia akan mulai mempercayainya. 

3. Hindari Berbicara Sendiri yang Sifatnya Memarahi atau Negatif 

4. Fokus pada Apa yang Tubuh Anda Bisa Lakukan dan Sudah Dilakukan 

Mengapresiasi dan juga menghargai semua hal-hal yang telah dapat 

dilakukan, yang akan membantu seseorang untuk merasa lebih positif. 

5. Menetapkan Tujuan yang Positif, Berfokus Pada Kesehatan Dibandingkan 

yang Berhubungan dengan Penurunan Berat Badan 

Menerapkan praktik makanan dan olahraga untuk meningkatkan 

kesehatan, bukan karena menurunkan berat badan. 

6. Hindari Membuat Perbandingan Tubuh dengan Milik Orang Lain 

Setiap orang mempunyai keunikannya masing-masing dan perbedaan 

tersebut yang membuat seseorang menjadi istimewa. Sudah seharusnya 

untuk menghargai kecantikan dan dapat menerima diri sendiri secara 

keseluruhan.  

7. Membuat Keputusan Mengenai Apa yang Seharusnya Dibaca dan Dilihat 

Banyak gambar-gambar yang beredar seperti di majalah telah diubah 

melalui proses digital dan tidak mewakili karakter dari orang yang 

sebenarnya atau tidak realistis. 
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2.2.5.   Pengembangan Diri (Self-Development) 

Menurut Nusanti (2013), pengembangan diri dapat digunakan untuk membangun 

gambar diri positif, berpikir positif, potensi diri, dan lain-lain. Setiap orang perlu 

mengembangkan diri, hanya saja tidak setiap orang ingin mengembangkan diri 

atau mungkin ingin mengembangkan diri dengan beberapa alasan. Pengembangan 

diri dilakukan dari dalam terlebih dahulu, sehingga perkembangan yang di dalam 

akan ikut mempengaruhi performance yang ada di luar. Misalnya ada orang yang 

sedang berusaha untuk memperbaiki gambaran dirinya yang negatif. Ketika ia 

membaca buku mengenai bagaimana cara membangun gambar diri yang positif, ia 

akan berusaha mempraktekkannya. Sehingga, ketika orang lain berusaha untuk 

merendahkan dirinya, ia tidak akan lagi merasa jika dirinya tidak berharga dan ia 

akan tetap berjalan tegak walaupun ada orang yang merendahkannya. Ia 

mengetahui jika gambar dirinya bukan tergantung dari perlakuan orang lain 

kepadanya, tetapi tentang bagaimana caranya memandang dirinya melalui 

perspektif yang berbeda. 

2.3.      Teori Buku 

2.3.1.  Buku 

Menurut Puwono (2009) buku berupa kumpulan lembaran kertas yang dijilid 

bersama-sama, dimana bagian depan dan belakang lembaran kertas ditutupi oleh 

sampul dengan bahan kertas yang lebih kuat daripada bagian isinya (hlm. 1). 
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2.3.2.   Fungsi Buku 

Puwono (2009) mengatakan, jika dilihat dari fungsinya buku dapat dijadikan 

sebagai media komunikasi yang dirakit menjadi satu kesatuan atau lebih, agar 

pemaparannya saling berkaitan dan isinya menjadi lebih bertahan (hlm. 2). 

2.3.3.   Peranan Buku 

Menurut Puwono (2009)  buku memiliki peran dalam memancarkan ilmu-ilmu. 

Dimana dalam mencapai peranan tersebut, buku harus dibaca agar dimengerti, 

ditiru, dan diterapkan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Buku 

juga berperan dalam mempengaruhi sikap mental seseorang dan membantu 

tumbuhnya sikap-sikap yang diharapkan (hlm. 2-3). 

2.3.4.   Jenis-jenis Buku 

Menurut Male (2017), terdapat 2 jenis buku, yaitu: 

1. Fiksi 

Buku yang pada umumnya digemari oleh anak-anak dan juga remaja, yang 

Berisi informasi atau cerita yang direkayasa atau tidak nyata berdasarkan 

imajinasi. Misalnya seperti roman, novel, cerita anak, dan lain-lain. 

2. Nonfiksi 

Buku yang berisi tulisan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya 

dalam masyarakat, dimana pada umumnya konten berisi informasi yang 

tepat dan memiliki penekanan pada etika. Biasanya buku nonfiksi 

digunakan sebagai referensi, juga dapat digunakan sebagai buku pedoman 
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dalam pendidikan. Misalnya seperti buku sejarah, buku biografi, buku 

ensiklopedia, dan lainnya. 

2.3.5.   Bagian-bagian Buku 

Menurut Menderlson (2009), isi buku memiliki 3 bagian yaitu (hlm. 17): 

1. Front matter, terdiri dari halaman setengah judul, halaman kosong, seri 

judul, halaman judul dan nama penulis, halaman hak cipta, dedikasi 

kepada, halaman kosong, daftar Isi, daftar ilustrasi, daftar tabel, forward, 

kata pengantar, ucapan terima kasih, pengantar. 

2. Teks, terdiri dari judul bagian pertama, halaman kosong, halaman teks 

pertama. 

3. Back matter, terdiri dari lampiran, notes, glosarium, daftar pustaka, indeks. 

2.3.6.   Finishing 

Menurut Lupton (2008), terdapat beberapa cara ketika melakukan finishing buku 

dalam binding. Ketahanan lamanya buku dan efisiensi buku dapat dipengaruhi 

dalam pemilihan binding. Terdapat jenis-jenis finishing buku: 

1. Case (Hardcover) 

Halaman-halaman dijahit dan ditempel pada linen tape, kemudian 

dirapihkan dan ditempel (cover, spine, dan back cover). Jenis finishing ini 

dapat bertahan lama. 
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Gambar 2.1. Case (Hardcover) 

(Ellen Luptopn, 2008) 

2. Perfect 

Menempelkan seluruh halaman menjadi satu pada buku, yang kemudian 

disampul dan ditempelkan ke cover. 

 

Gambar 2.2. Perfect 

(Ellen Luptopn, 2008) 

3. Tape 

Semua halaman buku ditempelkan menjadi satu dengan cover depan dan 

juga belakang, kemudian pada salah satu sisi diberi tape. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Monica Valensia, FSD UMN, 2018



! 25 

 

Gambar 2.3. Tape 

(Ellen Luptopn, 2008) 

4. Side Stitch 

Seluruh halaman termasuk cover dan back cover, distaples menjadi satu. 

Finishing ini akan lebih cocok digunakan untuk buku yang tipis. 

 

Gambar 2.4. Side Stitch 

(Ellen Luptopn, 2008) 

5. Saddle Stitch 

Seluruh halaman termasuk cover depan dan cover belakang dicetak dalam 

bentuk spread yang dilipat dan distaple menjadi satu. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Monica Valensia, FSD UMN, 2018



! 26 

 

Gambar 2.5. Saddle Stitch 

(Ellen Luptopn, 2008) 

6. Pamphlet Stitch 

Memiliki teknik yang hamper sama dengan teknik saddle stitch, hanya 

saja penggunaan benang dijahit pada cover depan, belakang, dengan 

semua halamannya. Batas ketebalan yang dimiliki jenis finishing ini, yaitu 

36 halaman. 

 

Gambar 2.6. Pamphlet Stitch 

(Ellen Luptopn, 2008) 
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7. Screw and Post 

Seluruh halaman termasuk cover dan back cover pada salah sisi 

sampingnya dibor, lalu menggunakan sekrup untuk diikat menjadi satu. 

 

Gambar 2.7. Screw and Post 

(Ellen Luptopn, 2008) 

8. Stab 

Jenis finishing ini, semua halaman termasuk cover dijahit. Binding jenis 

ini memiliki tampilan seperti buku binding Jepang. 

 

Gambar 2.8. Stab 

(Ellen Luptopn, 2008) 
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9. Spiral 

Seluruh halaman termasuk cover dan back cover, dilubangi menggunakan 

mesin pada salah satu sisisampingnya yang kemudian diberikan gulungan 

kawat. 

 

Gambar 2.9. Spiral 

(Ellen Luptopn, 2008) 

10. Plastic Comb 

Teknik ini memiliki teknik yang hampir sama dengan spiral binding, yaitu 

dengan melubangi kertas dahulu, tetapi setelahnya diberi gulungan 

berbahan plastik. 
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Gambar 2.10. Plastic Comb 

(Ellen Luptopn, 2008) 

2.4.      Teori Ilustrasi 

2.4.1.  Ilustrasi 

Menurut Landa (2011), ilustrasi merupakan suatu visual yang  bertujuan untuk 

mengakomodasi atau melengkapi teks dalam bentuk cetak ataupun digital untuk 

memperjelas, menerangi, meningkatkan, serta menunjukkan isi pesan suatu teks 

(hlm. 404). Menurut Wigan (2009), ilustrasi secara visual dapat 

mengkomunikasikan isi buku dengan cara yang khas dan imajinatif, ketika 

memecahkan masalah, menghibur, memberi informasi, memberi inspirasi, 

menjelaskan, mendidik, memperdaya, dan mendongeng. Pemahaman yang jelas 

dari ilustrasi dapat membantu pembaca untuk menyambungkan pemikirannya 

dengan penulis lebih baik (hlm. 9). Ilustrasi juga dapat menangkap imajinasi 

audiens, dimana ilustrasi menargetkan emosi dan keinginan khalayak tertentu 

untuk merayu, mengejutkan, mendidik, mengendalikan, menghibur dan menjual 

(hlm. 172). Zeegen (2009) juga mengatakan, bahwa ilustrasi memiliki 

serangkaian tugas yang kompleks, yang berusaha untuk menggabungkan emosi 

milik pribadi dengan representasi bergambar dalam menyampaikan ide dan pesan 

yang kompleks. Ilustrasi tidak hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi, 

membujuk, menginformasikan, mengadili, dan menghibur, tetapi juga juga bisa 

untuk mencapai hal-hal lainnya dengan kejelasan, visi, gaya dari sudut pandang 

pribadi. Ilustrasi juga tetap menjadi salah satu bentuk komunikasi visual yang 

paling jelas (hlm. 6). 
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2.4.2.   Peran Ilustrasi 

Menurut Male (2007), terdapat lima peran ilustrasi untuk mengomunikasikan 

konteks secara visual kepada audiens yaitu (hlm. 85): 

1. Dokumentasi, Referensi dan Instruksi 

Ilustrasi dapat mendokumentasikan, memberikan referensi, pendidikan, 

penjelasan dan instruksi secara kontekstual yang sangat luas, dan 

mencakup segudang tema dan subjek. Secara umum, ilustrasi merupakan 

media instruksional yang bagus, dimana informasi dapat dicerna dengan 

lebih mudah ketika disampaikan secara visual. 

2. Komentar (Commentary) 

Visual komentar merupakan inti dari ilustrasi editorial. Fungsi utamanya 

yaitu sebagai penyeimbang konten jurnalistik, yang terkandung dalam 

halaman surat kabar dan majalah. 

3. Bercerita (Storytelling) 

Storytelling berperan dalam memberikan representasi visual dari fiksi 

narasi. Saat ini, ilustrasi fiksi narasi bisa ditemukan dalam buku anak-

anak, novel grafis dan komik, dan juga publikasi khusus seperti kompilasi 

tematik, yang berisi mitologi, dongeng gothic dan fantasi. Storytelling 

dialog dan interaksi yang tekstual dan visual merupakan aspek kunci untuk 

mempertahankan kecepatan dan alur yang tepat di sepanjang buku. 

4. Bujukan (Persuasion) 

Ilustrasi dalam persuasion dipakai dalam dunia periklanan, dimana bentuk 

ilustrasi ditentukan dan diarahkan. Tetapi dalam pengertian professional, 
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dapat berpotensi memberikan illustrator dengan biaya tinggi, terutama jika 

klien dan merek yang dijual memiliki status profil tinggi. Terdapat aspek 

negatif pada illustrator, seperti cara kerja yang dicontohkan sehingga 

kebebasan kreatif terhambat, dan ilustrator dipilih dan digunakan semata-

mata untuk bahasa visual seseorang dan dedikasi terhadap jadwal dan 

tenggat waktu yang diharapkan. 

5. Identitas (Identity) 

Ilustrasi dalam hal ini berkaitan dengan identitas perusahaan sebagai aspek 

utama, dengan memberikan identitas seperti kemasan atau lainnya yang 

berfungsi sebagai titik penjualan dan pemasaran. Biasanya desain grafis 

dan illustrator berkolaborasi dengan sejumlah besar proyek komersial yang 

berasal dari kelompok desain dan studio. 

2.4.3.   Jenis-jenis Ilustrasi 

Menurut Janottama & Putraka (2017), terdapat beberapa jenis-jenis ilustrasi, yaitu 

(hlm. 27-28): 

1. Kartun 

Kartun merupakan sebuah gambar yang dapat bersifat mewakili dan 

simbolik, dan biasanya masyarakat menyebut istilah kartun pada animasi 

dua dimensi, misalnya Shin Chan, Doraemon, dan lainnya. 

2. Semirealis 

Semirealis merupakan gabungan dari realis dan kartun. Salah satu 

contohnya yaitu gambar karikatur. 
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3. Realis 

Realis merupakan gambar dimana karakter dibuat mirip, dari segi postur 

tubuh, wajah, dan lainnya. Salah  

4. Seni Murni 

Gambar dimana dalam menciptakannya disesuaikan dengan gaya 

ilustratornya tersendiri sesuai dengan pikirannya. Hasil dari karya yang 

diciptakannya akan cenderung bersifat abstrak dan pribadi. 

5. Gaya Jepang atau Manga 

Gaya Jepang biasanya dikenal dengan manga, yang memiliki ciri khas 

diantaranya mata dibuat lebih besar, sedangkan hidung dan mulut dibuat 

lebih kecil dari aslinya. Salah satu contohnya yaitu Sailormoon. 

6. Gaya Amerika 

Gaya Amerika menggambarkan karakter dengan dibuat semirip mungkin 

dengan aslinya, seperti pembuatan wajah ataupun tangannya dibuat seperti 

manusia aslinya. Salah satu contohnya yaitu komik Marvel. 

2.4.4.   Media, Material, dan Teknik Ilustrasi 

Menurut Salisbury (2004), terdapat beberapa media, material, dan teknik yang 

digunakan dalam membuat ilustrasi, yaitu (hlm. 40-61): 

1. Cat Air (Watercolor) 

Cat air merupakan media yang bersifat transparan dan lembut di kertas 

putih,!dimana!cat!air tidak dapat menerapkan warna terang di atas warna 

gelap. 
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2. Cat Akrilik (Acrylic Paint) 

Warna-warna cat akrilik terdiri dari warna cerah dan bersemangat. Cat 

akrilik merupakan alternatif media yang lebih cepat kering. 

3. Cat Minyak (Oil paints) 

Cat minyak biasanya menggunakan media minyak atau air sebagai 

dasarnya, dan biasanya dilakukan di atas kanvas. Cat minyak memiliki 

ketahanan untuk jangka waktu yang panjang, namun butuh waktu lama 

dalam mengeringkannya. 

4. Pastel 

Pastel memiliki 2 jenis, yaitu oil pastels dan chalk/soft pastels. Pastel 

dapat membuat efek percampuran warna (blending colours), dan bisa 

digunakan dari warna terang ke warna gelap  maupun dari warna gelap ke 

warna terang. 

5. Black and White 

Peralatan yang digunakan biasanya kertas gambar, pensil, penghapus, 

pulpen, kuas dan tinta, dan lainnya. 

gambar hitam dan putih: gambar pena dan tinta memiliki kualitas abadi 

dan masih merupakan medium penting untuk ilustrasi buku, terutama 

untuk anak-anak yang lebih besar. 

6. Print-Based Media 

Media yang digunakan berupa kayu dan lino, yang disebut juga 

woodcutting dan linocutting, yang mmeberikan kualitas grafis yang keras, 

kuat, dan tebal. Prinsip woodcutting dan linocutting sama, di mana area 
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yang digambar dan akan dicetak dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan 

area putih yang tidak digambar dengan mencukil atau memotongnya, 

setelah itu ditekan ke permukaan kertas. 

7. Kolase (Collage) dan Media Campuran (Mixed Media) 

Kolase merupakan gabungan dari sobekan kertas sederhana, yang biasanya 

menggunakan peralatan seperti cutting mat, gunting, lem, kertas, kuas, dan 

lainnya. Sedangkan mixed media merupakan penggabungan dari beberapa 

media yang ada. 

8. Komputer (digital) 

Salah satu dari kelebihan teknologi digital dalam membuat gambar, yaitu 

dapat melihat pilihan warna tanpa harus mencampurnya terlebih dahulu. 

Alat-alat yang digunakan biasanya berupa pen dan tablet, mouse, mouse 

pad, beserta software seperti Adobe Photoshop atau yang lainnya. 

Janottama & Putraka (2017) mengatakan, bahwa dalam membuat ilustrasi terdapat 

beberapa macam teknik, yaitu (hlm. 29-30): 

1. Teknik Ilustrasi Manual 

Teknik ini merupakan teknik yang menggambar ilustrasi dengan 

menggunakan tangan dan menggunakan bantuan media sebagai alat 

bantu seperti pensil, pena, kuas, cat, tinta, dan lain-lain. 

2. Ilustrasi Gabungan 

Teknik ini membuat gambar dengan memakai lebih dari satu teknik 

dengan digabungkan. Misalnya seperti teknik fotografi digabungkan 

dengan teknik goresan tangan, atau teknik lainnya (Sudika & Udayana, 
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dalam Janottama & Putraka, 2017, hlm. 29-30). Menurut Pujiriyanto 

(dalam Janottama & Putraka, 2017, hlm. 29-30), ilustrasi ini merupakan 

gabungan antara teknik fotografi/ilustrasi secara manual dengan teknik 

drawing digital. Teknik ini membuat objek menjadi semakin menarik.  

3. Ilustrasi Digital 

Teknik ini membuat keseluruhan pengerjaan ilustrasinya menggunakan 

komputer, yang hasil akhirnya dapat berbentuk bitmap ataupu vektor. 

Bitmap merupakan gambar yang terbentuk dari sekumpulan titik-titik 

yang disebut juga sebagai pixel atau picture element. Titik-titik tersebut 

akan terlihat menjadi sebuah kesatuan gambar ketika dilihat dari jauh. 

Apabila dilihat dari dekat, maka akan tampil sederetan kotak-kotak. 

Sedangkan vektor merupakan gambar yang berbasis titik, sehingga tidak 

mengalami perubahan ketika dibesarkan maupun dikecilkan. Vektor 

merupakan dari hasil garis, kurva dan juga bidang. Setiap unsur dari 

vektor dmemiliki garis tepi yang dapat diubah tebal tipisnya sesuai 

dengan keinginan. 

2.5.      Teori Perancangan Buku 

2.5.1.   Layout 

Menurut Landa (2011), layout disebut juga penataan ruang  yang mengorganisasi 

jenis-jenis visual pada suatu halaman cetak maupun digital (hlm. 269). Sedangkan 

Harris (2005) mengatakan, bahwa layout merupakan pengaturan elemen-elemen 

desain pada ruang yang akan ditempati, sesuai dengan skema estetika. Hal ini juga 

bisa disebut sebagai manajemen bentuk dan ruang. Tujuan utama dari layout yaitu 
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untuk menyajikan elemen-elemen visual dan tekstual yang akan dikomunikasikan 

dengan cara yang memingkinkan pembaca untuk menerima dengan mudah (hlm. 

10). Layout mempengaruhi bagaimana konten dilihat dan diterima oleh pembaca, 

dan juga reaksi emosional terhadapnya. Layout dapat membantu atau bisa 

menghalangi dalam penerimaan informasi yang akan disajikan dalam sebuah 

karya, jika dapat membuat layout yang kreatif maka dapat menambahkan nilai 

pada sebuah karya (hlm. 6). 

2.5.2.   Grid 

Menurut Samara (2002, hlm. 22-25), grid digunakan sebagai panduan untuk 

mendistribusikan setiap elemen desain. Manfaat dari penggunaan grid yaitu jelas, 

efisiensi, ekonomis, dan kontinuitas. Grid memakai urutan sistematis untuk tata 

letak, membedakan jenis informasi dan mempermudah navigasi pembaca. 

Penggunaan grid memungkinkan perancang untuk dapat meletakkan sejumlah 

besar informasi, seperti dalam buku atau serangkaian katolog, dalam waktu yang 

jauh lebih sedikit karena adanya pemakaian struktur grid.  

Terdapat 6 anatomi grid, yaitu: 

1. Margins 

Ruang negatif dari tepi format dan konten, yang mengelilingi dan 

menentukan area aktif yang akan diatur. Margin dapat digunakan untuk 

memfokuskan perhatian dan berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mata 

atau bertindak sebagai area untuk informasi bawahan. 

2. Flowlines 
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Flowlines membantu memandu mata diseluruh format dan dapat 

digunakan untuk memaksakan penghentian tambahan dan titik awal untuk 

teks atau gambar. 

3. Spatial Zones 

Spatial zones merupakan kelompok modul yang bersama-sama dari bidang 

yang berbeda. Setiap bidang dapat diberi peran spesifik untuk 

menampilkan informasi: misalnya, bidang horizontal panjang mungkin 

disediakan untuk gambar, dan bidang di bawahnya mungkin disediakan 

untuk serangkaian kolom teks. 

4. Marker 

Indikator penempatan untuk bawahan yang secara konsisten menampilkan 

teks, seperti judul bagian, folio, atau elemen lain yang menempati satu 

lokasi dalam tata letak apa pun. 

5. Modules 

Unit individu ruang dipisahkan oleh interval regular, yang ketika diulang 

di seluruh format halaman untuk kolom dan baris. 

6. Columns 

Perataan vertikal dari jenis yang menciptakan pembagian horizontal antar 

margin. Bisa ada sejumlah kolom; kadang-kadang mereka semua lebar 

yang sama, dan kadang-kadang mereka memiliki lebar yang berbeda. 
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2.11. Grid Anatomy 

(http://vanseodesign.com/web-design/grid-anatomy/, 2011) 

Terdapat 4 jenis grid yaitu antara lain (Samara, 2002, hlm. 26-29): 

1. Manuscript Grid 

Manuscript grid biasa disebut juga block grid atau single column. Manuscript 

grid merupakan struktur grid yang paling sederhana, dikarenakan terutama 

area persegi panjang menempati sebagian besar ruang di dalam format. 

Manuscript grid biasanya digunakan untuk majalah, buku dan esai panjang, 

karena tidak terbatas pada teks sekalipun. Selain itu, gambar juga bisa 

digunakan untuk mengisi blok. 

Penyesuaian margin, dapat membantuk menciptakan minat pembaca. 

Misalnya margin yang lebih luas dapat mengarah ke blok teks yang lebih 

sempit, yang membantu memfokuskan mata pada teks dan menciptakan rasa 

tenang dan stabil. Sedangkan margin yang lebih sempit memaksa blok teks 
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ke tepi format yang menciptakan ketegangan saat keduanya berdekatan satu 

sama lain. 

 

2.12. Manuscript Grid 

(http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/, 2011) 

2. Column Grid 

Column grid dibuat dengan menempatkan beberapa kolom dalam suatu 

format. Biasanya dipakai untuk informasi yang disajikan tidak terputus-putus. 

Misalnya teks yang memiliki berbagai macam kutipan menarik, dan lain-lain, 

yang bisa menempati kolom yang berbeda-beda. Penggunaan kolom bisa 

dikombinasi untuk mengisinya dengan teks, gambar, ataupun dengan 

keterangan gambar. Ketika memisahkan informasi dengan menempatkannya 

di kolom yang berbeda, diharuskan untuk tetap menunjukkan hubungan 

diantaranya. 
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2.13. Column Grid 

(http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/, 2011) 

3. Modular Grid 

Modular grid serupa seperti column grid, hanya saja terdapat penambahan 

kotak horizontal yang pisah dengan baris. Penggunaan modular grid 

biasanya untuk masalah yang lebih kompleks seperti bagan, formulir, 

navigasi, jadwal, atau tabel data. 

 

2.14. Modular Grid 

(http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/, 2011) 

4. Hierarchical Grid 

Hierarchical grid biasanya dapat ditemukan di web, yang didasarkan pada 

penempatan elemen intuitif yang masih sesuai dengan kebutuhan 

informasi. Hierarchical grid juga dapat digunakan apabila manuscript 

grid,! column grid, dan modular grid tidak berfungsi untuk memecahkan 

masalah. Hierarchical grid dibuat dengan terlebih dahulu menempatkan 

elemen desain dan kemudian menemukan struktur yang cocok untuk 

menyajikan elemen-elemen tersebut. 
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2.15. Hierarchical Grid 

(http://vanseodesign.com/web-design/grid-types/, 2011) 

2.5.3.   Tipografi 

Menurut Landa (2011), typography yaitu desain dan pengaturan dari bentuk huruf 

dalam dua dimensi (untuk media cetak dan digital), serta ruang dan waktu (untuk 

media gerak dan interaktif). Sedangkan typeface yaitu desain dari satu set yang 

terdiri dari bentuk huruf, angka, dan tanda yang telah disatukan oleh visual secara 

konsisten (hlm. 407). Supriyono (2010) mengatakan, pemilihan jenis dan karakter 

huruf beserta cara untuk mengelolanya akan menentukan suatu keberhasilan. Jika 

ukuran huruf terlalu kecil, spasi yang terlalu rapat, huruf sulit untuk dibaca, serta 

layout berdesakan, akan menyebabkan orang tidak ingin membaca. Sedangkan 

tujuan dari mendesain adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens 

secara cepat dan mudah dipahami, bukan sebaliknya. Huruf sebaiknya dipilih 

dengan mempertimbangkan dalam kemudahan untuk dibaca (readability), dan 

kenyamanan untuk dibaca (legibility) (hlm. 23). 

2.5.3.1. Fungsi Tipografi 

Dilihat dari fungsinya, terdapat 2 jenis huruf (Supriyono, 2010, hlm. 23): 
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1. Text type 

Penggunaan huruf untuk teks alangkah sebaiknya memilih type 

face yang sederhana dan akrab dengan para pembaca, seperti 

Times, Bookman, Arial, dan lainnya. 

2. Display type 

Penggunaan huruf untuk judul, subjudul, ataupun teks pendek 

seperti slogan, masih dapat menggunakan huruf yang unik tetapi 

tetap menjaga apakah tulisan sesuai dan tetap terbaca. 

2.5.3.2. Gaya Tipografi 

Menurut Supriyono (2010), berdasarkan sejarah perkembangannya 

typography  memiliki 7 gaya, yaitu (hlm. 25-30): 

1. Classical Typefaces 

Pada jenis ini huruf memiliki kait (serif) melengkung, yang 

disebut juga sebagai Old Style Roman. Jenis huruf ini biasanya 

digunakan pada desain media cetak di Inggris, Italia, dan belanda. 

Sampai sekarang huruf ini masih tetap banyak digunakan karena 

dapat dibaca dengan mudah. Contoh classical typefaces yaitu 

Garamond. 

2. Transitional 

Memiliki ciri huruf yang hampir sama dengan Old Style Roman, 

yang berbeda hanya memiliki tebal tipis dan pada ujung kait lebih 

runcing. Salah satu contohnya adalah Baskerville dan Century. 

3. Modern Roman 
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Jenis huruf ini jarang digunakan untuk teks dikarenakan ketebalan 

garis huruf yang kontras, pada garis bagian vertical terbal 

sementara garis bagian horizontal dan bagian serif tipis. Jika teks 

berukuran kecil akan sulit untuk dibaca atau bahkan tidak terbaca. 

Contohnya yang termasuk dalam modern roman adalah Bodoni 

dan Scotch Roman. 

4. Sans Serif 

Salah satu ciri dari sans serif yaitu tidak memiliki serif/kait/kaki 

dan pada bagian tubuh memiliki ketebalan yang sama. Salah satu 

contoh yang paling sering digunakan yaitu Arial, Helvetica, 

Futura, Gill Sans, dan Univers. Penggunaan huruf sans serif 

dapat melelahkan pembaca, sehingga akan lebih baik jika tidak 

digunakan untuk teks yang panjang dan akan lebih efektif jika 

digunakan untuk penulisan judul ataupun teks pendek. 

5. Egyptian Slab Serif 

Jenis huruf ini memiliki kait yang berbentuk seperti balok, 

dimana ketebalnnya hampir sama dengan tubuh huruf. Egyptian 

Slab Serif menimbulkan kesan elegan, janta, dan kaku. 

6. Script 

Huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing) dimana 

kelemahan dari pemakaian huruf ini yaitu akan sulit untuk dibaca 

dan juga dapat melelahkan pembaca jika dipakai untuk teks yang 

panjang, terutama dalam penggunaan all capital. 
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7. Decorative 

Jenis huruf ini tidak termasuk ke dalam huruf teks, sehingga huruf 

ini bukanlah pilihan yang tepat jika digunakan untuk teks yang 

panjang. Huruf ini akan lebih cocok jika digunakan untuk satu 

kata atau judul pendek. 

2.5.3.3. Family 

Menurut Menderlson (2009), setiap family (contoh Minion Pro) dapat 

memiliki variasi mulai dari light condended sampai extra bold extended. 

Variasi ini tidak semuanya dimiliki oleh setiap font, tetapi juga dapat 

dimiliki oleh beberapa font. Variasi lengkap dari family, yaitu regular, 

medium, medium italic, italic, semibold, semibold italic, bold, bold italic, 

bold condensed, dan bold condensed italic (hlm. 10). 

2.5.3.4. Variasi 

Menurut Menderlson (2009), terdapat berbagai macam variasi pada 

tipografi, diantaranya foreign-Greek, foreign-Arab, open or outline, 

handwriting-printed, handwriting-cursive, stylish variations on sans serif, 

brush, typewriter, dan cartoon (hlm. 12). 

2.5.3.5. Margin 

Menurut Menderlson (2009), margin dapat diatur dengan 5 cara, yaitu 

centered, asymmetrical (tidak simetris), unjustified (rata pada bagian kiri, 

tidak rata pada bagian kanan), unjustified (rata pada bagian kanan, tidak 
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rata pada bagian kiri), justified, dan justified tanpa pemotongan kata 

diakhir bari apabila terlalu panjang (hlm. 13). 

2.5.3.6. Leading 

Menurut Menderlson (2009), leading merupakan spasi baris. Terdapat 4 

jenis leading, yaitu 10/10, 10/12, 10/14, dan 10/16. Angka 10 di depan 

sebagai type size yaitu 10 pt, sedangkan angka di belakang 12 berupa 

sisipan antara garis dengan type yang memiliki 2 pt lead. Margin 

mempengaruhi keterbacaan pada berapa banyak kata yang ada dalam suatu 

halaman (hlm. 14).  

2.5.4.   Warna 

Warna merupakan salah satu dari elemen visual, dimana dalam penggunaannya 

dapat dengan mudah menarik perhatian audiens. Pada penggunaanwarna juga 

harus diperhatikan, jika tidak maka akan merusak citra, berkurangnya nilai 

keterbacaan teks, atau bahkan dapat menghilangkan selera membaca seseorang. 

Tetapi jika dapat menggunakan warna dengan tepat, maka akan membantu untuk 

menciptakan mood dan dapat membuat teks berbicara. Misalnya dengan 

penggunaan warna yang soft, maka akan memberikan kesan lembut, romantik, 

dan tenang. Sedangkan penggunaan warna kuat dan kontras, akan memberikan 

kesan meriah dan penuh semangat (Supriyono, 2010, hlm. 70). 

Opara & Cantwell (2013) mengatakan, bahwa terdapat berbagai macam 

psikologis warna yang masing-masing memiliki kesan positif maupun negatif, 

yaitu antara lain (hlm. 165-167): 
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1. Merah 

• Positif:  

Kecantikan, darah, natal, kenyamanan, keberanian, energi, antusias, 

kegembiraan, panas, cinta, gairah, kekuatan, pengorbanan. 

• Negatif: 

Agresi, kemarahan, pertempuran, negatif, kekejaman, bahaya, kematian, 

kegagalan, kelaparan, keabadian, revolusi, berhenti. 

2. Kuning 

• Positif:  

Kecerdasan, kebijaksanaan, optimis, pancaran, idealisme, kehangatan, 

kesenangan, kebahagiaan, persahabatan, harapan, imajinasi, kegembiraan, 

keingintahuan, spiritualitas, pencerahan. 

• Negatif: 

Kecemburuan, pengecut, tipu daya, peringatan, peringatan, kelemahan, 

berduka cita, revolusi, iri hati. 

3. Biru 

• Positif:  

Pengetahuan, kesejukan, kepercayaan diri, kedamaian, kesetiaan, keadilan, 

kecerdasan, spiritualitas, ketenangan, kebersihan, keamanan, kekuatan, 

teknologi, iman, kesuksesan. 

• Negatif: 

Depresi, sikap dingin, ketidakmelekatan, dominasi, tidak bermoral, kuno, 

kebingungan. 
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4. Hijau 

• Positif:  

Kesuburan, uang, sukacita, pertumbuhan, penyembuhan, kesuksesan, 

alam, harmoni, kejujuran, pemuda, kebersihan, kedamaian, keseimbangan, 

menenangkan, kelimpahan, kepercayaan. 

• Negatif: 

Keserakahan, iri hati, mual, racun, penyakit, kurang pengalaman. 

5. Ungu 

• Positif:  

Kemewahan, imajinasi, kebijaksanaan, mistis, kecanggihan, pangkat, 

kebangsawanan, inspirasi, spiritualitas, ritual, tidak sadar, kepekaan, 

kontemplatif, opsiensi. 

• Negatif: 

Berlebihan, kegilaan, kekejaman, kesombongan, ketidakmatangan, 

berkabung, kesenangan, keeksentrikan, keegoisan. 

6. Oren 

• Positif:  

Kreativitas, sosial, penggiat, aktivitas, ceria, keunikan, energi, semangat, 

stimulasi, sosialisasi, kesehatan, bersemangat, optimis, suka bertualang, 

konstruktif, kesehatan yang baik, hangat. 

• Negatif: 

Kekasaran, kenyaringan, ceroboh, flamboyan, kelas rendah, peringatan. 
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7. Hitam 

• Positif:  

Kekuatan, otoritas, berat, kecanggihan, keanggunan, formalitas, martabat, 

keseriusan, kesendirian, misterius, gaya. 

• Negatif: 

Ketakutan, negativitas, kejahatan, kerahasiaan, penyerahan, berkabung, 

berat, penyesalan, kekosongan, pemberontakan. 

8. Putih 

• Positif:  

Kesempurnaan, pernikahan, kebersihan, kebajikan, kepolosan, keringanan, 

kelembutan, kesucian, kesederhanaan, kebenaran, kedamaian. 

• Negatif: 

Kerapuhan, isolasi, kokain/heroin, kelemahan, penyakit, kurang, kebutaan, 

menyerah, kematian. 

9. Abu-abu 

• Positif:  

Keseimbangan, keamanan, kesopanan, stabil, kedewasaan, kecerdasan, 

kebijaksanaan, kepuasan, menenangkan. 

• Negatif: 

Kurangnya komitmen, tidak pasti, kemurungan, usia tua, kebosanan, 

keragu-raguan, cuaca buruk, kesedihan, depresi, pesimisme. 
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