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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Agama Buddha 

Menurut widewalls.ch/history-of-buddhist-art/ yang diakses pada 26 Maret 2018, 

mengatakan bahwa ketika adanya Plato dan Socrates di yunani, Laozi dan 

Konfusius di China, Buddha muncul di India menjadi sebuah pemikiran yang 

inspiratif pada abad kelima dan keempat sebelum masehi. 

2.1.1. Sejarah Agama Buddha 

Menurut Sulani (2011) agama Buddha muncul karena adanya pengaruh budaya 

India yang masuk pada awal abad masehi. Diperkirakan agama Buddha masuk 

pada abad 2 Masehi. Bukti munculnya agama Buddha adanya arca-arca yang 

ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. 

 Masuknya agama Buddha ke Indonesia berasal dari pendeta Buddha dari 

Cina bernama Fa Hsien dan I-Tsing. Pada kunjungan pertama Fa Shien menetap 

di Ye-po-ti (Jawadwipa) kurang lebih lima bulan dan mendapati bahwa agama 

Hindu lebih berkembang dari agama Buddha. Tetapi saat kunjungan I-Tsing yang 

pertama pada 671 Masehi dan kunjungan kedua 658 Masehi, menjelaskan bahwa 

di Sriwijaya berkembang aliran Hinayana atau Theravada, sedangkan di Melayu 

berkembang Mahayana. 

 Di dalam agama Buddha, terdapat tiga sekte/aliran di tengah masyarakat 

yakni Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Theravada yang biasa disebut juga 

Hinayana merupakan agama Buddha yang dibawa oleh Gunawarman putra raja 

Kashmir pada abad ke-4 (423/424 Masehi) di kerajaan Holing-Jawa. Informasi 
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mengenai Theravada tidak begitu banyak karena tidak lama digantkan oleh sekte 

Mahayana yang berkembang pesat di Jawa dan Sumatera. 

 Mahayana berkembang pada abad 7-8 Masehi yang dibawah pengaruh 

dinasti Pala di India yaitu Bhiksi Dharmapala. Selain kedua sekte tersebut, ada 

sekte Trantayana yang berkembang di Jawa Tengah pada abad 8 Masehi. 

Dikatakan bahwa pembangunan Candi Borobudur menggunakan kitab Sanghyang 

Kamahayanikan (Kitab Mantranaya Tantrayana dan Mahayana) sebagai pedoman. 

Sekte ini kemudian juga berkembang di Jawa Timur masa kerajaan Singasari dan 

di Sumatera masa Kerajaan Melayu. 

2.1.2. Ajaran Agama Buddha 

Siddharta Gautama yang kemudian memutuskan untuk menjadi Buddha, menolak 

kemewahan dengan tujuan mencapai kebebasan dari Nirvana, memadamkan api 

keterikatan, keengganan dan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan kelahiran 

kembali dan penderitaan. Sudah diperkirakan oleh peramal pada zaman itu, bahwa 

Buddha akan menjadi penakluk hebat, dari dunia fisik ataupun pikiran. Dengan 

bermeditasi, Siddharta mendapat pencerahan mengenai alasan dari semua 

penderitaan, munculnya sebuah penderitaan dan menyadari penderitaan. Sejak 

saat itu, Pangeran Siddharta disebut sebagai Buddha (Yang Tercerahkan).  

 Ketika Buddha pertama kali mencapai kesadaran, Buddha mengatakan dan 

telah menjelaskan apa yang sudah ditemukannya ke lima pertama. Ajaran pertama 

inilah yang ditandai sebagai momen berputarnya Roda Dhamma untuk pertama 

kalinya. Karena pada abad kedua dan kesatu SM (sebelum masehi), tidak 

diperbolehkan untuk menggambarkan sosok Buddha karena para filsuf pada 
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zaman itu berpendapat tidak pantas menggambarkan sosok yang sudah masuk ke 

Nirvana, maka pada momentum berputarnya roda dhamma disimbolkan dengan 

sebuah roda yang memiliki 8 jari-jari.  

 Roda dhamma berbentuk bulat yang terdiri dari tiga bagian, hubungan, 

pelek, dan jari-jari. Berbentuk bulat mengartikan kesempurnaan ajaran Buddha. 

Pelek menggambarkan kesadaran dan konsentrasi yang merupakan perekat 

dengan ajaran Dhamma. Pusat yang berada di tengah menggambarkan simbol dari 

disiplin moral dan tiga lingkaran di pusat menggambarkan Buddha, Dhamma dan 

Sangha. Jari-jari pada roda dhamma yang berjumlah delapan melambangkan Jalan 

Berunsur Delapan. 

 Buddha Gautama pernah berkata dalam suatu kesempatan “Lebih baik 

daripada seribu kata hampa, adalah satu kata yang membawa kedamaian.” Pesan 

yang sederhana ini menyampaikan mengenai kedamaian hati dan batin yang 

hanya didapatkan dari usaha dan tanggung jawab diri sendiri. Setelah Buddha 

parinibbana (wafat), agama Buddha berkembang dan menyebar ke seluruh dunia.  

 Ketika agama Buddha berkembang di luar India, segi estetika dan 

penerapannya menjadi berbeda. Penyebarannya dibagi menjadi 2 arah, arah Utara 

di abad ke-1 yaitu Asia tengah, Tibet, Bhutan, Korea, Jepang dan Cina di mana 

agama Buddha mengarah ke Buddha Mahayana. Sedangkan arah Selatan yaitu 

Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja berkembang Buddha Theravada. Di 

Indonesia menerima pengaruh lebih banyak dari Thailand sehingga yang 

berkembang pesat di Indonesia adalah Buddha Theravada. 
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 Buddha Gautama pernah berkata dalam suatu kesempatan “Lebih baik 

daripada seribu kata hampa, adalah satu kata yang membawa kedamaian.” 

Pesan yang sederhana ini menyampaikan mengenai kedamaian hati dan batin yang 

hanya didapatkan dari usaha dan tanggung jawab diri sendiri. Setelah Buddha 

parinibbana (wafat), agama Buddha berkembang dan menyebar ke seluruh dunia.  

2.1.2.1. Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Dijelaskan pada saat Buddha mencapai penerangan sempurna, Buddha 

menyadari mengenai adanya dukhha (penderitaan), menyadari mengenai 

sebab dari dukkha, menyadari lenyapnya dukkha dan mengetahui 

bagaimana mengakhiri semua dukkha. Keempat hal ini dinamakan Empat 

Kebenaran Mulia. Jawaban dari pertanyaan bagaimana cari mengakhiri 

semua dukkha dijawab dalam penjabaran Jalan Mulia Berunsur Delapan.  

 Di dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan mengandung 3 unsur. 

Unsur sila (kemoralan), Samadhi (konsentrasi) dan Panna 

(kebijaksanaan). 

Unsur Panna mengandung jalan: 

1. Pengertian Benar (Samma-Ditthi) 

2. Pikiran Benar (Samma-Sankappa) 

Jalan ini adalah latihan intelektual sehingga dapat mengetahui dan 

mengerti mengenai konsep ajaran Buddha secara jelas dan nyata. 

Contohnya seperti memahami adanya karma (ada sebab, ada akibat. Yang 

terus berulang sesuai dengan yang dipikirkan, diperbuat, dan 
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diucapankan). Serta mengolah pikiran untuk berpikiran benar dan sadar 

akan pikiran kotor atau jahat. Unsur Sila mengandung jalan: 

3. Ucapan Benar (Samma-Vacca) 

4. Perbuatan Benar (Samma-Kammanta) 

5. Pencaharian Benar (Samma-Ajiva) 

Jalan ini merupakan bentuk latihan untuk menentukan mana yang 

baik dan mana yang buruk dalam berperilaku dalam sehari-hari, untuk diri 

sendiri ataupun untuk orang sekitar. Contohnya ada pada tahapan dapat 

menentukan benar atau salah jika berkata atau berbuat buruk. Jika sudah 

dapat menentukan perkataan dan perbuatan mana yang benar dan lebih 

tepat, maka dengan mudah mengetahui pekerjaan apa yang lebih benar dan 

tepat. Unsur samadhi mengandung jalan: 

6. Daya Upaya Benar (Samma-Vayama) 

7. Perhatian Benar (Samma-Sati) 

8. Konsentrasi Benar (Samma-Samadhi) 

Jalan ini merupakan latihan untuk dapat melatih diri menyadari 

perubahan batin yang bersifat duniawi menuju keadaan batin yang murni. 

Seperti berlatih meditasi untuk bisa mendapatkan konsentrasi benar dan 

perhatian benar dalam bertindak. Maka itu merupakan usaha benar dalam 

daya upaya benar. 

2.2. Buku  

Haslam (2006) mengatakan bahwa buku merupakan bentuk dokumentasi tertua 

dimana di dalamnya terdapat pengetahuan, gagasan dan keyakinan pada suatu hal. 
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Sehingga buku disebut juga sebagai wadah portable yang terdiri dari serangkaian 

halaman cetak, dan terikat untuk mengumumkan dan mentrasmisikan 

pengetahuan kepada pembaca lintas ruang dan waktu (hlm. 5). 

2.2.1. Jenis Buku 

Suwarno melalui Oesella (2015) mengatakan bahwa adanya tiga jenis buku yang 

digunakan, yaitu: 

1. Buku Fiksi adalah buku yang tercipta berdasarkan khayalan penulis bertujuan 

untuk menghibur atau hanya sebagai ketentraman pikiran. 

2. Buku Non Fiksi merupakan buku yang berisi mengenai informasi ilmu 

pengetahuan ataupun fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan. 

3. Buku Fiksi Ilmiah adalah buku yang didasarkan kepada khayalan dan berisi 

ilmu pengetahuan yang dapat memberikan masukan positif dan 

mempengaruhi pemikiran dan pendapat pembaca. 

2.2.2. Format Buku 

Haslam (2006) menjabarkan mengenai format buku menentukan hubungan antara 

ukuran tinggi dengan ukuran lebar. Buku dapat dirancang dengan tiga format, 

yakni: 

1. Potrait, buku yan memiliki ukurang tinggi lebih besar dibandingkan lebarnya. 

2. Landscape, buku yang memiliki ukurang lebar lebih besar dibandingkan 

dengan tingginya. 

3. Square, buku yang memiliki ukuran panjang dan lebar sama (hlm. 30). 
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Menurut Akbar (2001) mengatakan bahwa ukuran yang sesuai untuk anak usia 8 

tahun ke atas adalah 21.5 cm x 21.5 cm, 21.5 cm x 27 cm, 22 x 28 cm dengan 

huruf yang tidak terlalu kecil dan jarak yang tidak terlalu dekat (hlm. 40). 

2.2.3. Komponen Buku 

Berbagai bagian buku memiliki nama teknis spesifik yang digunakaan pada 

seluruh penerbitan. Penamaan ini untuk mendukung pemahaman yang benar 

mengenai bab yang ada di dalamnya. Pemahaman komponen buku yang paling 

dasar dibagi menjadi tiga, yaitu halaman depan, isi dan grid. 

 

Gambar 2.1. Gambar Komponen Buku 

 ( Haslam, 2006, hlm. 19) 

Halaman depan buku terbagi dalam: 

1. Spine 

Merupakan tulang belakang buku yang menutupi tepi batas buku dan masih 

menjadi bagian dalam sampul buku. 
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2. Head Band 

Merupakan benang kecil yang terikat pada bagian untuk melengkapi pengikat 

penutup. Biasanya adanya pewarnaan pada bagian ini. 

3. Hinge 

Merupakan pembatas lipat 

4. Head Square 

Merupakan penutup sebagai pelindung kecil di bagian atas buku yang berada 

di sampul dan sampul belakang yang dibuat lebih besar dari isi buku. 

5. Front Pastedown 

Merupakan lapisan yang ditempelkan pada bagian sampul depan sebuah 

buku. 

6. Cover 

Sampul buku yang terletak di depan. Berisi mengenai infromasi yang ada di 

dalam buku tersebut (judul, gambar yang menunjang judul dan isi buku, dll)  

7. Foredge Square 

Merupakan pelindung yang kecil yang terletak pada sampul dan belakangnya. 

8. Front Board 

Sampul depan yang berada di depan buku membuat sampul terlihat lebih 

kokoh daripada lembaran isi buku. 

9. Tail Square 

Merupakan pelindung yang terletak di bawah buku. 
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10. Endpaper 

Merupakan lembaran kertas yang tipis yang ditempel pada belakang sampul 

depan dan menyambung pada halaman depan sebuah buku. 

11. Head 

Merupakan atas pada sebuah buku. 

12. Leaves 

Kumpulan lembaran isi kertas pada sebuah buku. 

13. Back Pastedown 

Merupakan lembaran kertas yang tipis yang ditempel pada belakang sampul 

belakang dan menyambung pada halaman belakang sebuah buku. 

14. Back Cover 

Sampul buku yang terletak di belakang buku. Berisi mengenai infromasi 

sinopsi buku, dll. 

15. Foredge 

Merupakan pelindung yang kecil yang terletak pada sampul dan belakangnya. 

16. Turn-in 

Merupakan tepi kertas atau kain yang dilipat dari luar ke dalam pada bagaian 

penutup. 

17. Tail 

Terletak di bawah pada sebuah buku. 

18. Fly Leaf 

Mengubah halaman akhiran kertas. 
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19. Foot 

Merupakan bawah pada sebuah buku. 

2.2.4. Layout 

Samara (2008) mengatakan bahwa layout berbicara mengenai penggabungan teks 

dan gambar yang mengikuti aturan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga 

dapat memberi emosi kepada pembaca. Haslam (2006, hlm. 61) mengatakan 

bahwa me-layout sebuah buku membuat desainer membentuk sebuah keputusan 

mengenai posisi yang tepat untuk semua elemen pada halaman. Hal yang harus 

disiapkan di awal ialah menyiapkan konten nya untuk layout yaitu teks dan 

gambar, lalu mengelompokan layout, bagaimana wadah atau lembar tersebut 

menunjukkan posisi teks dan layout, sehingga yang terakhir ialah memadukan 

teks dan gambar untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat. 

Layout disusun berdasarkan beberapa batasan, seperti: 

2.2.4.1. Grid 

Menurut Haslam (2006, hlm. 41) Grid merupakan alat bantu dalam 

menentukan proporsi luar halaman; membantu menentukan pembagian 

dalam halaman dan menentukan tata letak posisi elemen sehingga 

membuat keseluruhan menjadi koheren. Koheren visual yang muncul 

sebagai dampak dari pengaturan grid membuat pembaca menjadi lebih 

fokus pada konten yang lebih dari sekedar sebuah bentuk. Menurut Graver 

& Jura (2012 : 26-33) ada beberapa jenis grid. 3 yang utama yaitu : 
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1. Single column / manuscript 

Single Column Grid merupakan salah satu jenis grid yang paling 

sederhana. Jenis ini biasanya digunakan sebagai wadah bagi informasi 

yang terdiri dari banyak teks seperti esay. Grid jenis ini, sangat statis dan 

pasif, sehingga tidak membuat pembacanya letih 

 

Gambar 2.2. Contoh Single Coloumn 

(Graver & Jura, 2012, hlm. 26) 

2. Multicolumn Grids 

Grid jenis ini memiliki struktur yang fleksibel. Multicolumn Grid 

memiliki kelebihan untuk mengkategorikan informasi dalam penyampaian 

informasi. Multicolumn Grids sering digunakan untuk layout majalah. 

 

Gambar 2.3. Contoh Multicoloumn Grids 

(Graver & Jura, 2012, hlm. 28) 
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3. Modular Grids 

Grid jenis ini, mengandung kolom dan baris yang cukup kompleks. 

Kombinasi ini digunakan untuk merancang informasi yang kompleks, 

mengandung banyak komponen dan variasi ukuran seperti halnya konten 

informasi pada koran. 

 

Gambar 2.4. Contoh Modular Grids 

(Graver & Jura, 2012, hlm. 30) 

2.2.5. Tipografi 

Gordon (2009) mengatakan bahwa perbedaan jenis font mendukung untuk 

menjelaskan mengenai ekspresi dan bentuk komunikasi kepada pembaca. 

Sehingga, di dalam suatu font dapat dirasakan rasa yang berbeda, kedalaman akan 

sesuatu, dan kekuatan yang muncul ketika membacanya. Menurut Gordon, 

pekerja desain harus pandai dalam menyesuaikan jenis font untuk dapat 

menjelaskan arti secara lebih maksimal sehingga dapat menjadi dukungan untuk 

elemen-elemen sekitarnya dan hubungan personal dengan pembaca (hlm. 6).  
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 Terdapat empat kriteria yang dapat dijadikan pacuan dalam menentukan 

sebuah font, yaitu: 

1. Readability  

Keterbacaan disini bagaimana kumpulan kata yang menjadi kalimat lalu 

paragraf menjadi mudah dimengerti oleh mata. Tidak hanya persoalan 

keterbacaan huruf per huruf, namun bagaimana mata dan otak pembaca tidak 

menjadi terbebani pada saat membaca apa yang sudah dicetak di halaman 

tersebut. 

2. Voice 

Suara ini bermaksud untuk lebih cermat dalam menyuarakan tipe yang 

muncul pada font. Karakter pada font berlaku seperti karakter pada manusia, 

mereka menyuarakan identitas mereka masing-masing dengan bentuk yang 

unik, kejelasan, dan emosi yang muncul. Hal ini dapat menjadi penyampai 

pesan verbal yang implisit. 

3. Color 

Penggunaan warna diperbolehkan jika ingin memunculkan ketertarikan akan 

suatu hal sehingga terlihat kontras dalam lembar halaman tersebut. Hal ini 

dapat dilakukan ketika semua font memiliki bentuk yang sama dan ada 

beberapa penting yang ingin disampaikan. 

4. Special Tasks 

Untuk beberapa informasi penting, sebaiknya menggunakan font yang umum 

diketahui, kejelasan font terbaca, dan membuat mata tidak lelah saat 
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membacanya. Seperti ketikan alamat, nomor telepon, dan beberapa data 

angka. 

Terdapat banyak jenis font yang dapat digunakan disesuaikan dengan konteks dan 

target pembaca, beberapa bentuk font yang akan digunakan dalam penggarapan 

buku ilustrasi untuk anak ini adalah: 

1. Sans Serif 

Sans serif merupakan jenis huruf yang tidak memiliki serif (ksit) sehinga 

pada bagian ujung hurufnya tidak memiliki sirip. Huruf jenis ini biasanya 

digunakan untuk melambangkan kesederhanaan, modern, futuristic, sehingga 

terkesan modern dan simpel. Kesan lain yang tercipta ialah tidak terlalu serius 

sehingga memudahkan anak untuk tetap memperhatikan. Contoh dari jenis 

typeface ini adalah: Arial, Geneva, Helvetica, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.5. Contoh Typeface Serif 

(https://www.sitepoint.com/the-sans-serif-typeface/) 

2. Dekoratif  

Huruf dekoratif, merupakan jenis huruf yang dikembangkan dari huruf-

huruf yang sudah ada. Penambahannya berupa ornamen, hiasan, tekstur, 

dan ukuran yang dinamis. Huruf jenis ini menunjukkan kesan dekoratif, 

kreatif, dinamis dan fleksibel. Biasanya huruf jenis ini digunakan pada 
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Judul / Headline. Huruf jenis ini tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada 

bodytext karena bentuknya yang rata-rata cukup kompleks. 

 

Gambar 2.6. Contoh Typeface Dekoratif 

(https://envato.com/blog/creative-quirky-beautiful-decorative-fonts/) 

 

2.2.5.1. Tipografi Anak 

Hughes dan Wilkins (2002) mengatakan bahwa pengaturan jarak dan baris 

mempengaruhi kemudahan anak dalam membaca. Di dalam bukunya, 

terdapat hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu memvariasikan antara 

jarak tulisan dan jarak baris dengan ukuran huruf dan juga pengecekan 

ketajaman visual dan kecepatan membaca. Responden yang telah diteliti 

ialah 200 anak dengan umur 6-12 tahun. Hasil yang didapat ialah, ukuran 

huruf dalam tulisan memberi jarak secara horizontal dan vertikal mampu 

mempermudah anak dalam membaca informasi tersebut (hlm. 22). 

 Samara (2006) menambahkan bahwa pemilihan typeface pada 

sebuah desain perlu disesuaikan dengan target market. Target market dapat 

disesuaikan dari segi umur pembaca, sehingga komunikasi yang terjadi 

atau pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. 

Sebagai contoh, penggunaan typeface slab serif dan serif gothic cocok 
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untuk buku edukasi atau buku cerita yang mempunyai target market anak 

karena mengandung karakter sekolah dan edukasi (hlm. 232). 

2.2.6. Warna 

Fraser (2004) mengatakan bahwa warna mempunyai mood sendiri yang dapat 

dimunculkannya sesuai dengan warna yang ditambahkan. Terdapat empat warna 

yaitu, hue, tint, tone, dan shade. 

 Hue adalah warna yang tidak tercampur dengan warna yang lainnya. 

Warna ini dikenal dengan bright colour atau vivid colour yang berarti warna yang 

terang dan memunculkan mood menyenangkan. Warna ini jika dipadukan dengan 

warna yang lain secara tepat, maka akan menimbulkan kesan kekanak-kanakan. 

 Tint adalah perpaduan dari hue ditambahkan dengan putih. Warna yang 

dihasilkan adalah soft atau lebih dikenal dengan warna pastel. Kesan yang 

dikeluarkan adalah menenangkan. 

 Tone adalah hue ditambah dengan grey. Warna asli yang ditambahkan 

dengan warna abi menghasilkan warna yang lebih kusam dan kesan yang 

dikeluarkan ialah kelam, dikenal dengan sebutan dull colour. 

 Shade adalah perpaduan antara hue dengan warna hitam. Terkesan 

menjadi gelap dan biasa digunakan untuk membentuk bayangan. 

Samara (2006) menjabarkan bahwa warna primer seperti merah, hijau dan kuning 

merupakan warna dasar yang cocok untuk anak, lalu setelahnya warna kombinasi 

percampuran warna primer menjadi unsur netral yang melengkapi (hlm. 237). 

Wright (2008) menambahkan bahwa warna-warna cerah sangat cocok untuk 

menarik perhatian anak (hlm. 4-5). 
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2.2.7. Produksi Buku 

Johansson, Lumberg, Ryberg (2011) dalam bukunya menjabarkan mengenai 

binding. Binding merupakan teknik menyatukan halaman kertas menjadi satu. 

Dibedakan menjadi dua teknik yaitu metal stiching, yaitu teknik yang menyatukan 

sampul buku dengan isi buku dengan menggunakan staples. Kedua ialahthread 

sealing dan thread sewing yang merupakan teknik jilid dengan menggunakan 

proses menjahit halaman kertas lalu direkatkan pada sampul buku (hlm. 15). 

 Selain itu, Dameria (2013) menambahkan bahwa metode yang paling 

cocok untuk menjilid buku dengan jumlah halaman yang banyak, menggunakan 

kertas tipis maupun tebal, adalah perfect binding. Metode ini adalah teknik jilid 

yang menyatukan semua halaman dengan menggunakan lem pada punggung buku 

(hlm. 129). 

Johansson, Lumberg, Ryberg (2011) mengatakan bahwa kertas mempunyai 

dua macam jenis, uncoated paper dan coated paper. Uncoated paper merupakan 

kertas yang memiliki permukaan kasar, seperti HVS, sedangan coated paper 

merupakan kertas yang memiliki permukaan yang lebih halus seperti art cartoon 

dan art paper. 

Coated paper cocok untuk digunakan dalam pembuatan buku. Selain itu, 

coated paper dapat dikombinasikan dengan laminasi yang dapat membuat efek 

tertentu pada sebuah kertas. Laminasi ada 2 yaitu, glossy dan matte. Finishing 

glossy menciptakan efek yang lebih mengkilap pada permukaan kertas, sehingga 

gambar dan warna terlihat lebih baik dan mencolok. Sedangkan finishing matte 

tidak membuat kertas menjadi mengkilap sehingga laminasi ini cocok untuk 
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digunakan dalam pembuatan buku yang memiliki tulisan yang banyak karena 

tingkat keterbacaan tulisan menjadi lebih baik (hlm. 266). 

2.3. Ilustrasi 

Lawrence Zeegen (2009) menyatakan bahwa ilustrasi merupakan suatu gambaran 

menangkap sebuah imajinasi dimana makna dari ilustrasi akan selalu bersanding 

dengan latar belakang atau sejarah pribadi seseorang pembuat ilustrasi tersebut 

(hlm. 12).  Sesuai dengan arti kata illustrate dari bahasa latin yang berarti 

menerangkan sesuatu, sebuah ilustrasi membantu kita untuk lebih mengerti 

bayangan penulis yang ingin disampaikan ke pembaca atau penikmat yang tidak 

bisa digantikan dengan foto atau sekedar tulisan.  

Alan Male menyampaikan dalam Illustration: A Theorical and Contextual 

Perspective (2007), bahwa kekuatan ilustrasi tidak hanya untuk sebuah ekspresi 

diri dari pembuat, melainkan suatu wadah yang dapat berkomunikasi secara visual 

dari pembuat ke pembaca (hlm. 6). Mayer (seperti dikutip Tanudjaja, 2002) 

menjelaskan bahwa ilustrasi berbentuk sebuah gambar yang mempunyai fungsi 

untuk mengkomunikasikan pesan dengan mudah, tegas, tepat dan menerjemahkan 

sebuah gagasan yang dimaksud dan sampai ke pembaca. Ilustrasi memiliki arti 

yang kuat dalam penyampaian pesan atau menambah imajinasi dalam suatu teks. 

Dengan begitu, Tanudjaja membagi lima macam ilustrasi berdasarkan dengan 

bentuk dan coraknya (hlm. 174), yaitu: 
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1. Corak Ilustrasi Realistis 

Ilustrasi yang digambarkan secara nyata seperti objeknya dan memiliki isi 

atau cerita dari suatu naskah yang digambarkan secara nyata. 

 

Gambar 2.7. Contoh Ilustrasi Realis 

(belajaradobe.com/2017/03/pengertian-ilustrasi.html) 

2. Corak Ilustrasi Dekoratif 

Ilustrasi ini berbentuk visual yang berasal dari garis, bidang, warna yang 

disusun sedemikian rupa. Biasanya dibuat untuk sebuah bentuk hiasan 
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Gambar 2.8. Contoh Ilustrasi Dekoratif 

(archizone.org/contoh-gambar-dekoratif-hewan-tumbuhan-motif-hias) 

3. Corak Ilustrasi Kartunal 

Ilustrasi yang berbentuk realis atau jenaka yang ukurannya sudah mengalami 

perubahan atau distorsi. 

 

Gambar 2.9. Contoh Ilustrasi Kartunal 

(caradesain.com/13-contoh-gambar-ilustrasi-karakter-kartun/) 
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4. Corak Ilustrasi Ekspresionis 

Ilustrasi yang bersifat bebas sehingga memunculkan objek baru bagi mata dan 

identik dengan ketika membuat karya ilustrasi lebih mengutamakan 

kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi. 

 

Gambar 2.10. Contoh Ilustrasi Ekspresionis 

(/pixabay.com/en/photos/ekspresionisme/) 

5. Corak Ilustrasi Surealistis 

Ilustrasi ini menggambarkan suatu yang tidak ada, berupa angan-angan dan 

hanya imajinasi atau khayalan mimpi. 
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Gambar 2.11. Contoh Ilustrasi Surealis 

( /pixabay.com/en/photos/surealis/) 

Dari macam-macam ilustrasi yang sudah dijabarkan, ilustrasi adalah 

sebuah gambar yang memberikan suatu penjelasan di dalamnya. Ada yang 

mengkomunikasikan informasi, pendidikan ataupun menjelaskan kejadian yang 

terjadi kepada pembaca.  

Menurut Supiyono (2010), terdapat delapan tujuan ilustrasi dalam 

penggunaannya, yaitu: 

1. Menangkap perhatian pembaca 

Ilustrasi disini hanya menjadi daya tarik yang dapat menarik perhatian 

pembaca terhadap apa yang ingin disampaikan. 

2. Memperjelas isi yang terkandung dalam teks (body text) 

Ilustrasi menjadi sebuah gambaran yang dapat menjelaskan lebih detail 

mengenai suasana atau kejadian yang dijelaskan dalam body text 

3. Menunjukkan identitas perusahaan 

Ilustrasi disini menunjang kredibilitas dari perusahaan 
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4. Menunjukkan produk yang ditawarkan 

Ilustrasi sebagai pelengkap terhadap produk yang sedang ditawarkan 

5. Meyakinkan pembaca terhadap informasi yang sudah disampaikan melalui teks 

Ilustrasi menjadi pendukung terhadap keyakinan pembaca mengenai informasi 

yang sudah dibacanya. 

6. Membuat pembaca tertarik untuk membaca judul 

Ilustrasi mempunyai daya tarik untuk membuat judul semakin terlihat ketika 

sekali lihat. 

7. Menonjolkan keunikan produk 

Keunikan produk tidak semua dapat ditonjolkan melalui foto atau hanya 

sekedar tulisan. Hal ini yang membuat ilustrasi mempunyai peran penting 

dalam menonjolkan keunikan dari produk. 

8. Menciptakan kesan yang mendalam terhadap produk atau pengiklan 

Dengan adanya ilustrasi, penambahan emosi dapat dirasakan oleh pembaca 

sehinga dapat menjadikan informasi atau iklan dari hal tersebut menjadi 

berkesan (hlm. 52). 

Menurut Male (2007), ilustrasi memiliki fungsi untuk 

mengkomunikasikan suatu informasi ke sebuah konteks visual ke audience (hlm. 

85). Beberapa diantaranya ialah (hlm. 86-172): 

1. Sebagai dokumentasi, referensi dan instruksi 

Ilustrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dalam kurikulum nasional atau 

sebagai media instruksi suatu tahapan mengenai sesuatu. Ilustrasi dapat dicerna 

dengan mudah dalam menyampaikan informasi secara visual. 
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2. Commentary  

Ilustrasi berfungsi sebagai editorial politik yang bermaksud untuk memperoleh 

pemikiran yang provokatif. Dimana ilustrasi memiliki makna mengenai 

argumen atau pertanyaan yang tak terjawab. 

3. Storytelling 

Ilustrasi berfungsi sebagai pendamping pada sebuah narasi. Biasa digunakan 

dalam perancangan buku cerita bergambar, komik dan biasanya bertarget 

kepada audience yang memiliki umur masih muda. Fungsinya adalah sebagai 

representasi dari narasi yang disampaikan guna audience menangkap bayangan 

yang dimaksud oleh creator. 

4. Persuasif 

Ilustrasi disini berfungsi untuk bahan promosi pada sebuah iklan. Dapat 

digunakan untuk propaganda kuat dan promosi ideologi politik. 

5. Identitas 

Ilustrasi menjadi sebuah identitas yang digunakan oleh desainer grafis dalam 

merancang sebuah logo, identitas visual, atau branding produk. 

Selain memiliki fungsi, ilustrasi memiliki jenis-jenisnya. Menurut Zeegan (2009), 

jenis ilustrasi dibagi menjadi 7, yaitu: 

1. Ilustrasi cerita bergambar 

Ilustrasi ini merupakan alur dari gambar ke gambar yang tidak bisa digerakkan 

dan didukung oleh narasi penceritaan. 

2. Ilustrasi cerita pendek/novel 

Ilustrasi disini bersifar mempercantik tampilan pada novel atau cerita pendek. 
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3. Ilustrasi kartun 

Ilustrasi disini memiliki alur cerita yang menggunakan manusia atau hewan 

atau obyek lainnya untuk dijadikan tokoh utama dan biasanya bersifar humor 

dalam penggunaannya. 

4. Ilustrasi artikel 

Ilustrasi ini digunakan untuk memperjelas sebuah artikel, biasa yang digunakan 

dalam bentuk diagram atau tabel. 

5. Ilustrasi sampul 

Ilustrasi ini merangkum apa yang ada di dalam buku tersebut. 

6. Karikatur 

Ilustrasi ini memiliki ciri yakni penggambaran anatomi wajah yang lebih besar 

daripada tubuhnya. Hal ini memiliki kesan lucu dan unik tetapi tidak 

menghilangkan ciri yang dimiliki oleh obyek tersebut. 

7. Vignette  

Ilustrasi ini memiliki kesan dekoratif dan mengisi bidang kosong dalam kertas 

yang terdapat narasi di dalamnya. 

Male (2007) membahas di dalam bukunya mengenai pembuatan ilustrasi 

harus memperhatikan audience. Penyampaian informasi atau pengetahuan harus 

memperhatikan target guna mengefektifkan ilustrasi dan narasi supaya mudah 

dipahami oleh audience.  

2.3.1. Karakter 

Karakter merupakan komponen penting dalam suatu ilustrasi. Dimana karakter ini 

dapat membawa pembaca ikut serta merasakan apa yang karakter rasakan. 
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Diutamakan dalam pembentukan karakter ialah tidak meniru karakter apapun, 

sehingga terbentuklah karakter yang mempunyai ciri khas sesuai dengan alur 

ceritanya dan target pembaca sehingga pembaca seperti terjun langsung ke dalam 

ceritanya. 

Seperti yang dikatakan Tillman (2011) dalam buku Creative Character 

Design, karakter harus dapat berbicara kepada pembaca bahwa siapakah dirinya. 

Sehingga bentuk representatif dari peran sebaiknya muncul dalam bentuk visual. 

Hal ini yang dapat membuat pembaca menarik kesimpulan mengenai desain 

karakter yang dibuat. Karakter yang tercipta juga tidak terlepas dari alur cerita 

sehingga ketika desain karakter dengan penjiwaan karakter telah menyatu, 

membuat pembaca merasa memiliki sosok pahlawan atau karakter yang 

diidolakan. Dari hal ini dpaat memunculkan suatu keterikatan pembaca dengan 

karakter yang dibuat karena karakter mampu mengomunikasikan pesan yang ingin 

disampaikan kepada pembaca.  
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Gambar 2.12. Karakter 

(Tillman, b. (2011). Creative Character Design) 

Wigan (2007) mengatakan bahwa karakter dalam sebuah buku dapat dijadikan 

sebagai tokoh utama atau pendukung. Penggambaran karakter pada buku ilustrasi 

secara umum menggunakan karakter non-realis atau kartun dengan 

penyederhanaan di beberapa bagian supaya memudahkan untuk diingat (hlm. 94). 

Woodcock (2007) menambahkan bahwa penerapan karakter non-realis memiliki 

perbandingan 2:1 pada buku anak, hal ini menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bayi yang baru lahir memiliki kepala yang lebih besar, 

selain itu karakter penyederhanaan dengan perbandingan 2:1 memiliki kesan 

imajinatif dan akrab dengan dunia anak. Akan tetapi, penyederhanaan ini tidak 

menghilangkan nilai atau pesan sebenarnya yang ingin disampaikan, hanya 

menghilangkan kesan realis dan dewasa (hlm. 75-78). 

2.4. Psikologi Anak 6-12 tahun 

Hurlock (1980) mengatakan bahwa anak pada usia 6-12 tahun merupakan masa 

tenang yang jika disiapkan dengan baik akan berlanjut ke masa selanjutnya. Pada 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Rima Mustika, FSD UMN, 2018



31 

 

usia ini, anak cenderung untuk berkelompok, dengan keluarga ataupun dengan 

teman sepantaran. Sehingga baik adanya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik 

dalam keluarga yang dapat dijadikan pedoman dalam berkelompok dengan teman 

seusianya. Selain itu, Hurlock mengatakan bahwa pada usia ini terdapat beberapa 

ketrampilan yang harus dimiliki anak, yaitu: 

1. Ketrampilan Menolong Diri Sendiri 

Anak sudah dikenalkan dengan ketrampilan dalam menolong diri sendiri 

seperti makan saat makan, mandi saat kotor dan berdandan saat ingin 

berpergian (hlm. 172). Dalam cerita Pangeran Siddharta, dikisahkan bahwa 

pandainya memelihara diri telrihat dari penggambaran yang selalu bersih dan 

menawan. 

2. Ketrampilan Bantu Sosial 

Pada ketrampilan ini, anak sebaiknya dikenalkan dengan membantu tugas 

rumah tangga seperti menaruh gelas dan piring setelah makan (hlm. 172). 

Dalam kehidupan sehari-hari, anak dapat mencontoh perilaku baik yang 

dilakukan Pangeran Siddharta, salah satunya ialah menolong burung yang 

dipanah oleh sepupunya, dan menjaganya sampai pulih kembali. Membantu 

semua makhluk untuk tetap hidup bahagia, tidak hanya terbatas kepada 

manusia saja tetapi juga binatang. 

3. Ketrampilan Sekolah 

Ketrampilan sekolah disini meliputi akademik dan non-akademik. Akademik 

dimana ketrampilan yang didapat dari pelajaran yang didapat sedangkan non-

akademik merupakan nilai-nilai kehidupan yang dpaat diajarkan kepada anak. 
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Non-akademik tidak mengharuskan diajarkan di sekolah, dapat dibantu untuk 

diajarkan di rumah (hlm. 173). Salah satunya yang dapat dicontoh dari cerita 

Pangeran Siddharta ialah pandainya mengurus diri sendiri dan memperkaya 

diri dengan berbagai wawasan dan pelajaran, sehingga dapat berguna untuk 

orang banyak. 

4. Ketrampilan Bermain 

Pada ketrampilan ini, anak usia 6-12 tahun sudah mulai diasah untuk 

memainkan berbagai ketrampilan guna perkembangan kreativitasnya (hlm. 

173). Hal ini dapat memacu kreativitas dalam berfikir dan menjadi salah satu 

akses dalam bersosialisasi, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddharta 

yang melatih banyak ketrampilan pada saat kanak-kanak. 

 Selain itu, Rahmawati (2012) menjabarkan bahwa masa anak-anak 

merupakan periode emas anak mengalami pengembangan kepribadian, 

psikomotor, kognitif, bahasa dan sosialnya (hlm. 73).  
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