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BAB III 

PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI “ORA ILOK” 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Jogjakarta merupakan kota yang masih kental budaya Jawanya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka yang masih menggunakan bahasa Jawa. 

Namun kentalnya budaya tersebut tidak menjamin para masyarakat, khususnya 

para remaja mengetahui makna dari para mitos Jawa yang sering mereka dengar.  

     Mitos-mitos Jawa yang mereka dengar hanya mereka ketahui sampai sebatas 

larangan saja. Tetapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam lagi terkandung 

dalam setiap simbolisasi yang dipakai dalam ancaman yang terdapat dalam 

kalimat terakhir mitos tersebut. Contohnya seperti mitos dilarang duduk di depan 

pintu, nanti susah untuk mendapatkan jodoh. Jika dilihat tidak ada kesinambungan 

antara duduk di depan pintu dengan mendapatkan jodoh. Tetapi sebenarnya jika 

kita telusuri lagi, terdapat arti mendalam dalam ancaman tersebut.  

     Selain itu Jogjakarta juga disebut sebagai kota pelajar, dimana banyak remaja 

dari berbagai penjuru kota di Indonesia datang untuk belajar di kota tersebut. 

Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan tidak hanya remaja Jawa saja yang 

memahami mitos Jawa, melainkan remaja dari berbagai tempat. 

3.1.1. Sinopsis 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman para 

remaja kepada setiap mitos tradisional. Masih banyak yang beranggapan bahwa 
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mitos itu berkaitan dengan hal-hal mistis, padahal jika kita telusuri lebih lanjut 

apa yang terkandung dalam mitos-mitos Jawa tersebut tidak berbau mistis. Setiap 

kata yang terkandung dalam mitos Jawa tersebut sebenarnya adalah simbolisasi 

dari hal-hal tertentu bilamana diterjemahkan terdapat suatu pesan yang 

mendorong kita untuk berperilaku positif. 

     Simbolisasi pesan tersebut membutuhkan penjelasan lebih agar para remaja 

dapat mengerti maknanya. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat memberi 

tahu mereka, yaitu melalui orang tua. Selama ini orang tua bahkan tidak 

mengetahui arti simbolisasi pesan tersebut.  

     Dikarenakan kurangnya penjelasan yang dilakukan oleh orang tua tersebut, 

tugas akhir yang berjudul Ora Ilok ini diharapkan mampu menjawab maksud dari 

mitos yang diberikan. Kata Ora berasal dari bahasa Jawa yang hanya digunakan 

oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Hal 

tersebut menjadi alasan dalam pemilihan segmentasi geografis target. Sedangkan 

untuk segmentasi psikografisnya, buku ilustrasi ini ditujukan kepada para 

mahasiswa yang merasa ingin tahu akan makna dari mitos yang selama ini mereka 

dapatkan dari orang tua maupun teman dan saudara. 

      

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Berdasarkan peminatan yang telah diambil, dalam pembuatan buku ilustrasi ini, 

pekerjaan yang akan dilakukan adalah: 
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1. Ilustrator 

Elemen utama dari buku ini adalah ilustrasi. Dimulai dari bagian cover 

sampai isinya. Semua ilustrasi tersebut akan dikerjakan secara personal. 

2. Desainer Grafis 

Proses pembuatan buku ilustrasi ini tidak lepas dari pemilihan warna,  

font, layouting, editing, dan perancangan pembuatan buku tersebut. 

 

3.1.3. Peralatan 

Peralatan yang digunakan selama penyusunan tugas akhir ini antara lain:  

1. Adobe Photoshop 

Proses detailing yang mencakup warna dan tekstur akan menggunakan 

software ini. 

2. Bamboo 

Alat ini membantu dalam pembuatan ilustrasi-ilustrasi secara digital. 

 

3.2. Tahapan Kerja  

Tahap pertama yang dilakukan adalah pencarian data. Pencarian data tersebut 

akan menggunakan metode wawancara dan survei. Setelah data yang diperoleh 

dirasa cukup, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses mindmap. Dalam 
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proses mindmap akan ditemukan beberapa kata kunci utama yang nantinya akan 

menjadi dasar dalam pembuatan sketsa. Sketsa akan dilakukan secara manual. 

Setelah itu dari sketsa manual yang sudah ada, akan dilakukan perkembangan 

desain secara digital. 

 

3.2.1. Metode Wawancara 

Wawancara dengan Turita Indah Setyani S.S., M.Hum. dilakukan pada 13 Mei 

2013 bertempatkan di gedung VII Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia Depok. Turita adalah dosen program studi Jawa, Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Tujuan utama dari mitos-

mitos tradisional tersebut adalah memperingatkan masyarakat agar lebih mawas 

diri dan menghargai satu sama lain. Turita mengatakan bahwa mitos diciptakan 

dari pengalaman orang-orang jawa dahulu, tujuannya agar hal-hal buruk yang 

tidak terulang lagi. Semua pesan-pesan yang berbentuk larangan dalam mitos 

Jawa semuanya memakai simbol. 

     Tujuan utama dari wawancara terhadap orang yang ahli di bidang Mitos Jawa 

ini adalah agar bisa mendapatkan data terpercaya dan terperinci yang dapat 

menunjang penelitian, baik yang sudah pernah tertera di media-media literatur 

maupun belum. Pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara dengan 

Turita adalah bagaimana jika mitos tersebut dihilangkan, kira-kira apa efeknya, 

penting atau tidak remaja sekarang tahu, apakah mereka harus tahu, pendapat 

beliau tentang buku ilustrasi yang akan saya buat, dan makna dari mitos yang 

akan diangkat dalam buku ilustrasi tersebut. 
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     Turita menyebutkan bahwa jika mitos tersebut dihilangkan, pasti akan muncul 

kembali dengan sendirinya. Karena mitos tersebut muncul dari pengalaman dan 

sudah ada di dalam diri kita sendiri. Beliau berkata bahwa mitos yang kita 

dapatkan adalah gambaran dari diri kita sebenarnya. Jadi dapat diambil 

kesimpulan jika mitos-mitos tersebut dihilangkan tidak akan berdampak banyak, 

bahkan mitos-mitos tersebut akan lahir dengan sendirinya karena mitos lahir dari 

pengalaman manusia. Lalu mitos sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat 

sekarang, pada umumnya anak muda, karena dengan mengenal dan mempelajari 

makna di balik mitos tersebut, kita akan menjadi lebih mawas diri dan selaras 

dengan lingkungan di sekitar kita. Turita mengemukakan bahwa kunci dari mitos 

ini agar dapat dimengerti oleh kita adalah kesadaran. Secara tidak langsung, hal 

tersebut menyebutkan bahwa remaja sekarang harus tahu tentang mitos, serta 

makna yang terkandung di dalamnya. Lalu Turita juga mengungkapkan beberapa 

makna-makna yang terkandung di dalam setiap mitos yang akan diangkat. 

Misalnya: 

1. Tidak baik menduduki bantal, nanti pantatnya bisulan. Maknanya adalah, 

jangan menyamakan kepala dengan pantat. Karena bantal adalah tempat untuk 

menyangga kepala. Lalu kepala siapa saja yang akan tidur di bantal tersebut. 

Kalau bantal tersebut adalah bantal orang tua kita, bagaimana dengan 

kehidupan kita, menduduki orang tua atau tidak sopan bukanlah hal yang baik. 

Lalu bisulan disimbolisasikan sebagai sesuatu yang kotor. Tentunya kita mau 

untuk selalu bersih. Mitos ini mengingatkan kita tidak hanya untuk tidak 
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menduduki bantal yang dipakai untuk penyangga kepala karena tidak sopan, 

tetapi juga untuk menjaga kebersihan kita dalam bersikap. 

2. Tidak baik tidur diatas buku, nanti tumpul perasaannya. Memiliki makna 

untuk menghargai dan memperkaya ilmu atau banyak belajar. Buku itu 

berharga karena buku disimbolisasikan sebagai ilmu, jika buku yang harusnya 

dibaca dan dipahami hanya ditiduri maka kita tidak akan mendapatkan apa-

apa. Perasaan dapat diartikan juga sebagai kepintaran, dan kepintaran jika 

tidak diasah makan akan menjadi tumpul. 

3. Tidak baik makan diatas tempat tidur, nanti bisa kudisan. Kudisan adalah 

suatu penyakit yang diakibatkan karena pemilik penyakit tersebut tidak bersih. 

Jadi kudisan disimbolisasikan sebagai sesuatu yang kotor. Jika kita makan 

diatas tempat tidur yang pada umumnya beralaskan sprei kemungkinan besar 

makanan tersebut akan tumpah dan berakibat kotor dan kekotoran adalah 

sumber bibit penyakit. Lalu mitos ini juga mengingatkan kita untuk selalu 

bersih karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. 

4. Tidak baik makan sambil tiduran, nanti dijauhi malaikat. Malaikat disini 

disimbolisasikan sebagai penjaga kita di dunia. Lalu malaikat juga bisa 

disimbolisasikan sebagai kesehatan kita. Dan makan sambil tiduran pun tidak 

baik untuk kesehatan. Kita diingatkan bahwa kalau kita makan sambil tiduran, 

kita dapat terkena penyakit. Orang yang sakit adalah orang yang tidak 

berdaya, hal itulah yang dimaksud oleh dijauhi oleh sang penjaga kita. Tidak 
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hanya itu, dalam mitos ini kita juga diingatkan untuk menjaga kesehatan kita, 

karena siapa lagi yang akan menjaga tubuh kita selain diri kita sendiri. 

5. Tidak baik tidur dengan ada makanan yang masih menempel di badan, nanti 

bisa mimpi ditapel lintah. Lintah adalah binatang yang biasa hidup di tempat-

tempat kotor dan menghisap darah. Tidur dengan membawa sisa makanan 

yang masih menempel dibadan juga merupakan suatu ketidak bersihan. Bersih 

adalah kesucian. Dalam mitos ini kita diingatkan tidak hanya untuk selalu 

menjaga kebersihan kita, melainkan juga harus menjaga kesucian diri kita.  

6. Kalau mengguap mulutnya ditutup, kalau tidak nanti setan akan masuk. Setan 

disini disimbolisasikan sebagai bibit penyakit atau orang yang merasa 

terganggu dengan sikap kita karena menguap dan mulutnya tidak ditutup. 

Karena pada saat kita menguap, kita akan menghisap banyak udara dari luar, 

dan udara adalah salah satu penghantar bibit penyakit yang paling cepat. 

Selain itu, bagi sebagian orang, menguap jika tidak ditutup adalah suatu hal 

yang mengganggu. Menguap disini juga dapat disimbolisasikan sebagai aib. 

Aib adalah sesuatu yang memalukan dan tidak baik untuk diketahui orang 

lain. Mitos ini memberi pesan pada kita untuk menjaga keselarasan hubungan 

kita tidak hanya dengan orang lain, melainkan dengan tubuh sendiri juga. 

7. Tidak baik tidur dengan posisi telungkup, nanti malaikat akan pangling 

dengan kita. Posisi tidur yang normal adalah telentang dengan alas kepala 

tidak terlalu tinggi. Tidur telungkup kurang baik untuk kesehatan karena perut 

yang seharusnya bisa kembang kempis tanpa tekanan menjadi terhimpit 
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diantara badan dan tempat tidur. Disamping itu orang yang tidur telungkup 

posisi kepala pasti miring dan mulut sering terbuka. Liur pun jatuh ke bantal. 

Bantal menjadi kotor dan yang melihat akan  merasa jijik. Malaikat juga dapat 

disimbolisasikan sebagai orang-orang terdekat kita yang akan tidur di tempat 

kita juga. Dapat dibayangkan apabila orang tersebut akan memakai bantal 

bekas kita tidur tadi melihat ada bekas liur, pasti akan merasa jijik dan akan 

malas dengan kita. 

8. Tidak baik makan langsung di tempat nasinya, nanti rejeki/kemuliaannya 

akan hilang di masa depan. Orang-orang Jawa dahulu beranggapan bahwa 

makan adalah kemuliaan. Lalu kebiasaan para orang Jawa dulu juga terbiasa 

tetap menyisakan makanan di meja makan. Dan kalau kita makan langsung 

dari tempat nasi, maka nasi yang berada di tempat nasinya tersebut akan habis. 

Makanan adalah sumber kehidupan. Dan kemuliaan adalah kehidupan yang 

berkelimpahan. Dalam mitos ini kita diingatkan untuk tidak rakus. 

9. Tidak baik makan di tempat gelap, nanti akan diikuti setan. Penyakit 

disimbolisasikan sebagai setan. Penyakit tersebut seperti tersedak atau ada 

duri ikan yang tertelan, tentu akan terasa menyakitkan. Mitos ini 

mengingatkan kita agar hidup kita agar selalu teratur dan tertata rapih agar 

kelak kita sendiri yang merasakan kebaikannya. 

10. Tidak baik bertopang dagu, nanti akan menanggung susah 40 orang. 

Bertopang dagu tidak hanya terlihat seperti orang yang sedang mengalami 

masalah, tetapi dapat diisyaratkan sebagai malas juga. Lalu menanggung 
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susah 40 orang berarti akan merasa kesulitan yang berat baik dalam hal 

ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Orang yang malas dan tidak 

melakukan apa-apa tentu kelak akan merasa kesulitan/kesusahan. 

11. Tidak baik matanya melirik-lirik, nanti kalau sudah mati matanya dicukil 

malaikat. Mata disimbolisasikan sebagai hati. Kita diingatkan agar tetap 

menjaga hati kita, jangan sampai terbawa ke arah negatif. Menganggu 

perjalanan ke surga disimbolisasikan dengan mata kita yang dicukil oleh 

malaikat 

12. Tidak baik berpangku tangan, nanti bisa dijauhi rejeki. Memiliki makna, 

hanya diam dan tidak melakukan apa-apa tidak akan mendapat rejeki. Karena 

berpangku tangan disimbolisasikan sebagai orang yang hanya melihat orang 

lain bekerja, tidak ikut bekerja. Contohnya seperti bos, kalau tidak ikut 

bekerja dan hanya menyuruh-nyuruh saja akan dijauhi oleh karyawannya. 

13. Tidak baik berdiri atau duduk di depan pintu, nanti susah dapet jodoh. 

Memiliki makna, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang akan merugikan 

orang lain, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Pintu 

disimbolisasikan sebagai jenjang-jenjang dalam kehidupan. Jenjang-jenjang 

tersebut seperti masa anak-anak, lalu berlanjut ke masa remaja, lalu berlanjut 

ke masa dewasa. Lalu jodoh adalah kunci dalam jenjang tersebut. Jodoh disini 

tidak hanya pasangan hidup, melainkan bisa menjadi rekan kerja atau yang 

lainnya. Jika kita menghalangi orang, tentu kita juga akan terhalang. Dan 

misalnya kita menghalangi pintu yang adalah jenjang dalam kehidupan, kita 
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akan terhalang dengan sendiri juga. Jika kita menghalangi pintu yang akan 

membawa kita ke jenjang berikutnya, maka kita tidak akan mendapatkan 

jodoh di jenjang berikutnya juga. 

14. Tidak baik jongkok terlalu lama, nanti bisa wasir sepanjang galah. Wasir 

sepanjang itu tentunya tidak mungkin terjadi. Tetapi jongkok terlalu lama 

memang meningkatkan tekanan dalam perut dan menghambat peredaran darah 

bagian bawah tubuh kita. merupakan faktor risiko terjadinya ambein. Wasir 

sepanjang galah dimaksud dengan kesusahan yang kita derita bisa berbuntut 

panjang. Bayangkan jika pada saat kita terkena penyakit tersebut pada saat 

kita sedang tidak ada uang, tentu kesusahannya menjadi berlipat-lipat. Wasir 

juga dapat menghambat kita untuk buang air besar. Dengan buang air besar 

kita dapat membuang kotoran di dalam tubuh kita. Bayangkan jika hidup kita 

diselimuti dengan kekotoran yang disebabkan dari sikap kita, tentu pada suatu 

saat nanti kita sendiri yang akan menerima susahnya. 

15. Tidak baik membuang rontokan rambut dari sisir sembarangan, nanti akan 

mengganggu perjalanan ke surga. Rambut adalah benda yang amat ringan. 

Bisa terbang kemana-mana terbawa angin dan bisa jatuh masuk ke makanan. 

Saat enak-enaknya makan kemudian menemukan rambut walau sehelai dalam 

sayuran, bisa merusak selera. Menghambat perjalanan ke surga dapat diartikan 

dengan perjalanan kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Membuang 

rontokan juga dapat disimbolisasikan sebagai menyebarkan hal-hal negatif 

kepada sekitar kita. Mitos ini memiliki makna untuk selalu bersikap positif 

baik dalam hal perilaku maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. 
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16. Tidak baik memelihara kuku yang panjang, nanti bisa dihuni oleh setan. 

Kuku yang panjang dapat menyimpan bibit penyakit. Penyakit tersebut yang 

menjadi simbol setan dalam mitos ini. Kuku adalah bagian dari tubuh kita 

yang terus tumbuh. Sama seperti emosi kita, terus ada selama kita hidup. 

Emosi menandakan kita hidup. Dalam mitos ini kita juga diingatkan untuk 

selalu menjaga emosi kita, dan jika kita memelihara atau memendam emosi 

terlalu berlebihan makan akan menyebabkan kedengkian dan ketidak 

sejahteraan di dalam kehidupan kita. 

17. Tidak baik membuang potongan kuku sembarangan, nanti akan mengganggu 

perjalanan ke surga. Arti dari mitos ini sama seperti mitos jangan membuang 

sisa rambut habis menyisir sembarangan. 

18. Tidak baik membuang ludah sembarangan, nanti bibirnya bisa sumbing. 

Memiliki bibir sumbing tidaklah indah. Dan meludah sembarangan adalah 

suatu hal yang tidak sopan. Dalam mitos ini kita diingatkan untuk menjaga 

kesopan santunan kita agar keindahan di dalam diri kita dapat terpancar. 

19. Tidak baik nyapu malam-malam, nanti bisa dimalingin habis-habisan. 

Menyapu rumah pada malam hari tentu akan menyisakan kotoran karena 

kurangnya cahaya untuk melihat. Selain itu jika kita menyapu tentu akan 

membuka pintu untuk membuang kotorannya. Menyapu adalah sebuah 

pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di pagi hari. Di mitos ini 

disebutkan kalau menyapu di malam hari adalah seseorang yang menunda 

pekerjaannya. Seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan adalah orang 
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yang malas, dan orang yang malas selalu dikaitkan dengan jauh dari rejeki. 

Dan jauh dari rejeki ini sesuai dengan dimalingin habis-habisan. 

 

3.2.2. Metode Survei 

Metode survei ini melibatkan 68 responden remaja yang berdomisili di Jogjakarta 

yang disebarkan melalui internet. Metode penelitian yang digunakan dalam survei 

ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil survei ini kemudian akan diringkas 

dan disatukan menjadi sebuah informasi yang singkat dan jelas mengenai 

pengetahuan mereka akan mitos dan untuk mencari gaya ilustrasi yang cocok 

untuk mereka. 

3.2.2.1. Hasil Observasi Lapangan 

Observasi lapangan ini ditujukan untuk mencari gaya gambar yang akan dipakai 

dalam buku ilustrasi Ora Ilok nanti dan memperkuat bukti bahwa para remaja 

hanya tahu mitos tersebut sampai sebatas larangan tanpa mengetahui makna yang 

berada dibalik mitos Jawa tersebut. Survey diedarkan langsung kepada responden 

remaja di Jogjakarta melalui Facebook. Umumnya para remaja menyukai gaya 

gambar ala Jepang lalu diikuti dengan Amerika dan Eropa. Menurut data 

kuisioner yang telah dikumpulkan, para remaja tersebut tidak mengetahui makna 

dibalik mitos-mitos Jawa yang selama ini mereka dengan dalam kehidupan sehari-

harinya. 
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     Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan ke beberapa toko buku seperti 

Gramedia, ak’sara, dan kinokuniya. Dari hasil observasi tersebut dapat dilihat 

kebanyakan dari buku-buku ilustrasi yang ada berukuran diantara A4 dan A5. 

3.2.2.2. Data Jenis Kelamin Responden 

Metode observasi lapangan ini ditujukan kepada para remaja yang berdomisili di 

wilayah Jogjakarta dengan tujuan untuk mengetahui gaya gambar yang tepat 

untuk buku ilustrasi ini agar bisa lebih diterima oleh target. Serta mengetahui 

apakah benar para remaja tersebut tidak mengetahui dan ingin tahu akan makna 

dari setiap mitos yang akan diangkat. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang 

jenis kelamin responden survei:  

 Laki-laki Perempuan 

Jumlah Responden 30 38 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 44.12% dari total responden adalah laki-

laki. Sedangkan 55.88% nya merupakan perempuan.  
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3.2.2.3. Data Kegemaran Para Responden Untuk Membaca Buku Ilustrasi dan 

Buku Lain yang Sejenis 

 Ya Tidak 

Jumlah Responden 61 7 

 

Pada tabel ini dijelaskan bahwa 91.04% responden gemar dan 8.96% responden 

tidak suka membaca buku bergambar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

minat membaca buku bergambar para remaja masih besar. 

 

3.2.2.4. Data Gaya Gambar yang Disukai Oleh Pala Responden 

 Jepang Amerika Eropa Lainnya 

Jumlah 

Responden 

39 19 13 4 

 

Pada tabel ini dijelaskan mengenai gaya gambar yang digemari oleh para 

responden. Para responden dapat memilih lebih dari satu gaya. Pilihan jawaban 

berupa gaya menggambar Jepang, Amerika, Eropa, dan Lainnya. Hasilnya 

menunjukan bahwa gaya menggambar ala Jepang paling digemari oleh para 

responden. 
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3.2.2.5. Data Pernahkah Responden Mendengar Mitos-mitos Tradisional Jawa 

 Ya Tidak 

Jumlah Responden 66 2 

 

Pada tabel ini dijelaskan mengenai pernah atau tidak para responden mendengar 

tentang mitos tradisional Jawa. Dan hasilnya membuktikan bahwa hampir semua 

para responden menjawab ya. 

 

3.2.2.6. Data Dari Manakah Para Responden Mendengar Mitos Tersebut 

 Orang Tua Saudara Teman Lainnya 

Jumlah 

Responden 

52 13 23 3 

 

Pada tabel ini dijelaskan bahwa orang tua lah yang paling banyak  memberi tahu 

mitos-mitos Jawa tersebut. Para responden diberikan kesempatan untuk mengisi 

lebih dari satu jawaban. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua lah yang 

berperan dalam menurunkan mitos-mitos tersebut. 
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3.2.2.7. Data Tahu atau Tidakkah Para Responden Akan Makna Dibalik Mitos 

Tersebut 

 Ya Tidak 

Jumlah Responden 18 50 

 

Pada tabel ini dijelaskan bahwa 73,53% responden tidak mengetahui makna yang 

terkandung didalam setiap mitos-mitos Jawa tersebut. Dari survey tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa para remaja hanya tahu sampai sebatas pesan 

larangannya saja, tanpa mengetahui makna yang berada di dalam mitos tersebut. 

 

3.2.2.8. Data Ketertarikan Para Responden Jika Ada Buku yang Akan 

Membahas Tentang Makna dari Mitos Tersebut 

 Ya Tidak 

Jumlah Responden 53 15 

 

Pada tabel ini dijelaskan bahwa sebagian besar para responden ingin mengetahui 

makna dari mitos-mitos yang selama ini mereka dapat didalam kehidupan sehari-

harinya. Jumlah responden yang tertarik sebanyak 77.94% dan yang tidak tertarik 

sebesar 22.06%. 
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3.2.3. Pengembangan Konsep 

Pengembangan konsep dilakukan setelah data-data yang memadai sudah 

terkumpul. Salah satu proses dalam pengembangan konsep ini adalah 

mindmaping. Proses ini dilakukan guna mendapatkan kata kunci penting yang 

nantinya akan dikembangkan dalam bentuk konsep. Mindmaping dimulai dengan 

menggunakan kata mitos, yang merupakan topik utama buku ilustrasi ini. Pada 

mindmaping mitos, didapatkan beberapa kesimpulan yang nantinya akan 

membantu pembuatan konsep. Mitos adalah cerita rakyat yang bercerita tentang 

kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan 

keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang 

menceritakannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada 

cerita tradisional. Mitos yang akan diangkat dalam buku Ora Ilok ini lebih 

mengacu kepada cerita turun temurun tentang kehidupan sehari-hari masyarakat 

Jawa yang berisi tentang larangan, dimana larangan tersebut tidak memaksa atau 

memberikan kebebasan kepada orang yang mengetahuinya untuk menjalankan 

atau tidak menjalankan larangan tersebut. Pada setiap mitos tersebut, berisikan 

larangan yang sifatnya menakut-nakuti. Contohnya seperti menakut-nakuti dengan 

ancaman akan diikuti oleh mahluk halus jika tidak menjalankan mitos tersebut. 

Jika kita hanya melihatnya secara selintas, ancaman tersebut terkesan tidak masuk 

akal dan hanya dibuat agar orang yang mendengar mitos tersebut menjadi takut 

dan melakukan apa yang telah dilarang. Apabila kita tinjau kembali, mitos 

tersebut menggunakan ancaman yang terdengar tidak masuk akal tersebut sebagai 

sebuah simbol yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. 
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Gambar 3.1 Mindmaping 

(Dokumen Pribadi) 

     Menurut hasil mindmaping tersebut, buku ilustrasi yang ditujukan terutama 

kepada masyarakat, khususnya remaja Jogjakarta yang berusia 21-24 tahun ini 

tidak memiliki pengetahuan akan makna  yang terkandung dari setiap mitos. 

Selain hal tersebut, mereka juga kerap mendengar mitos tersebut dari orang tua 

atau saudara.  

     Tujuan dari buku ilustrasi ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait 

dengan arti dan makna dari mitos-mitos yang tumbuh dan berkembang di 

lingkungan masyarakat Jawa, oleh karena itu pendekatan yang akan digunakan 

adalah pendekatan deskriptif. Dalam media visual yang akan diberikan kalimat-

kalimat berisi tentang arti dan makna dari mitos tersebut agar lebih memudahkan 

target untuk mengerti. 
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     Dari pendekatan tersebut, konsep yang akan digunakan dalam buku ilustrasi 

Ora Ilok ini adalah membawa mitos tradisional tersebut ke zaman ini, dan 

disesuaikan oleh selera target pembaca. 

 

3.2.4. Sketsa 

Proses mindmaping dapat mempersempit alternatif desain yang ada, dari proses 

tersebut ditemukan beberapa hal yang dapat dimasukkan ke dalam 

pemvisualisasian buku ilustrasi ini.  

 

Gambar 3.2 Sketsa 1 

(Dokumen Pribadi) 

     Sketsa yang dibuat adalah untuk mencari gaya ilustrasi. Dari metode survey 

yang telah didapat, diketahui para target menyukai gaya menggambar Jepang 

diikuti dengan Amerika, dan Eropa. Oleh karena itu, untuk pengambilan gaya, 

dilakukan dengan cara mengombinasikan dari ketiga gaya tersebut. Dimulai dari 

bagian wajah, tubuh hingga bagian tangan, dan kaki.  
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Gambar 3.3 Sketsa 2 

(Dokumen Pribadi) 

     Sketsa selanjutnya yang dibuat adalah untuk mencari layout yang akan dipakai 

dalam buku ilustrasi Ora Ilok ini nantinya.  

 

Gambar 3.4 Sketsa 3 & 4 

(Dokumen Pribadi) 

Dilanjutkan dengan sketsa yang bertujuan untuk mencari komposisi visual yang 

akan diberikan dalam setiap mitos.  
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Gambar 3.5 Sketsa 5 & 6 

(Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.6 Sketsa 7 & 8 

(Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.7 Sketsa 9 & 10 

(Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3.8 Sketsa 11 & 12 

(Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.9 Sketsa 13 & 14 

(Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.10 Sketsa 15 & 16 

(Dokumen Pribadi) 
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3.2.5. Kateren Buku 

Berikut merupakan urutan buku ilustrasi Ora Ilok yang direncanakan: 

 

Gambar 3.11 Kateren Buku Ilustrasi Ora Ilok 

(Dokumen Pribadi) 
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3.2.6. Pewarnaan dan Layout 

 

 

Gambar 3.12 Ilustrasi 1 

(Dokumen Pribadi) 

Halaman ini adalah salah satu contoh dari isi buku yang membahas tentang mitos 

beserta ilustrasinya. Konsep pewarnaan yang diterapkan pada buku ilustrasi Ora 

Ilok ini adalah memberikan kesan kesatuan yang kuat pada buku ini dengan hanya 

menggunakan enam warna dasar. Pemilihan enam dasar warna tersebut dilandasi 

oleh arti yang terkandung didalamnya. Warna-warna tersebut adalah warna hijau, 

kuning, oranye, hitam, biru, dan putih.  
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Gambar 3.13 Warna yang akan dipakai 

(Dokumen Pribadi) 

     Hubungan warna hijau dengan buku ilustrasi Ora Ilok ini adalah kemudaan 

atau youth. Sesuai dengan target pada buku ini, warna hijau mengartikan masa 

muda. Lalu dilanjutkan dengan warna hitam yang berhubungan dengan misteri. 

Mitos-mitos tersebut kerap kali dihubung-hubungkan dengan misteri karena 

ancaman yang berada dalam mitos tersebut seperti “akan diikuti oleh setan”. 

Dilanjutkan dengan warna kuning dan oranye yang melambangkan keceriaan dan 

kegembiraan yang dibawakan oleh karakter dalam buku ilustrasi ini. Sedangkan 

untuk warna putih yang berarti kesucian di dalam diri kita. Inti dari semua mitos-

mitos Jawa tersebut adalah untuk mengingatkan diri kita agar tetap suci dan 

bersih. 

     Ukuran buku ini adalah A5. Konsep layout yang akan dipakai adalah 

mempergunakan bidang kosong untuk memberikan kesan minimal ke dalam buku 

ini. Selain itu layout dibuat seolah-olah acak agar dapat memberikan kesan tidak 

kaku seperti pada buku-buku lainnya, tetapi tetap menggunakan grid pada teks. 

Pertimbangan layout ini didasar dari hasil observasi lapangan yang sebagian besar 

desainnya dibuat seolah-olah tidak teratur. Kesan acak tersebut dapat dilihat dari 

framing yang terdapat dibelakang teks dan bagian pinggir gambar ilustrasi. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Bimo Christantyo, FSD UMN, 2013



 

53 

Nomor-nomor yang tercantum pada setiap teks memudahkan para pembaca untuk 

mencari mitos yang ingin mereka lihat. 

 

3.3. Acuan 

Pembuatan desain buku ilustrasi Ora Ilok membutuhkan referensi visual dari 

buku-buku ilustrasi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

mengambil sisi positif dan negative dari desain yang sudah ada untuk diolah ulang 

sehingga membentuk suatu desain yang lebih baik lagi. Selain itu, pencarian 

referensi visual ini bertujuan untuk mempercepat penemuan ide untuk desain yang 

akan dibuat. 

     Referensi visual yang dicari merupakan referensi untuk gaya ilustrasi. Buku 

ilustrasi Ora Ilok membutuhkan gaya ilustrasi yang menjadi daya tarik utama para 

remaja untuk membaca buku ini. 

 

Gambar 3.14 Vagabond 

(Mangareader.net) 
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Bermacam gaya ilustrasi yang telah didapat menunjukan perbedaan yang cukup 

menonjol. Sebagai contoh pada gaya menggambar Jepang yang identik dengan 

mata yang besar, rambut meruncing, lalu dagu yang hampir membentuk segitiga, 

dan panjang kaki yang lebih panjang dari badan. Selain itu, dalam gaya 

menggambar Amerika terdapat ciri khas seperti tulang pipi yang menonjol, bentuk 

dagu yang besar serta badan yang berotot dan berperut langsing. Namun demikian 

terdapat gaya menggambar Amerika yang lebih mengeksplorasi gaya 

menggambarnya seperti gambar-gambar karya Dr. Seuss. Eropa tidak memiliki 

kesamaan pada setiap gambar yang telah dibuat para artis yang membuat adanya 

suatu ciri khas tertentu, tetapi dapat dilihat bahwa para artis tersebut 

bereksperimen dengan karakternya, seperti mengubah kepala menjadi benar-benar 

bundar dan ukuran badan kecil, seakan tidak proporsional. 

 

Gambar 3.15 Temporama 

(fatbottombooks.com) 
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     Pemilihan warna akan diambil dari gaya menggambar Eropa. Buku Ilustrasi 

karya Ben Newman ini menggunakan hanya beberapa warna saja yang 

menjadikan bukunya memiliki kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut yang 

mendasari pemilihan warna untuk buku ilustrasi Ora Ilok ini. 

3.4. Temuan 

Dari hasil observasi melalui survei terhadap para remaja Jogjakarta, mereka 

menyukai gaya menggambar Jepang. Dan hasil temuan ini akan berpengaruh 

terhadap gaya menggambar postur badan karakter utama dalam buku ilustrasi Ora 

Ilok. Lalu hasil temuan selanjutnya adalah warna-warna yang akan dipakai dalam 

buku ilustrasi ini. Warna-warna tersebut adalah warna hijau, biru, hitam keabu-

abuan, oranye, dan kuning. Pemilihan warna tersebut didasari dari arti yang 

dimiliki pada masing-masing warna yang berhubungan dengan mitos-mitos yang 

akan diangkat dalam buku ini. Contohnya seperti warna hijau yang memiliki arti 

kemudaan atau youth. 
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