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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Perkembangan Anak 

2.1.1. Definisi Perkembangan Anak 

Menurut Santrock (2007:10) Perkembangan (development) adalah pola perubahan 

yang dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. 

Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun juga melibatkan 

penuaan. Masa kanak-kanak telah menjadi masa yang begitu unik sehingga sulit 

untuk dibayangkan bahwa masa tersebut tidak selalu dianggap berbeda dengan 

masa dewasa. Pendekatan terkini mengenai masa kanak-kanak 

mengidentifikasikan periode yang berbeda di mana anak menguasai ketrampilan 

dan tugas tertentu yang menyiapkan mereka memasuki kedewasaan. 

 Menurut James Mark Baldwin pelopor dalam studi pikiran anak melalui 

Santrock (2007:10) pengetahuan anak berubah sepanjang jalan perkembangan 

mereka. Menurut psikolog Swiss Jean Piaget, anak berpikir dengan cara yang 

berbeda secara kualitatif dengan orang dewasa. 

2.1.2. Periode Perkembangan Anak 

Menurut Santrock (2007:19-20) perkembangan seorang anak secara umum 

digambarkan dalam periode-periode, dengan perkiraan rentang usia di tiap 

periode. Berikut adalah tahap-tahap peripde perkembangan: 
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a. Periode kelahiran (prenatal period) 

Waktu mulai pembuahan hingga kelahiran, sekitar sembilan bulan. Selama 

masa yang menakjubkan ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi 

organisme, lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. 

b. Masa bayi (infancy) 

Periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usai 18 

hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang 

ekstrem terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru dimulai 

sampai kemampuan bicara, mengatur indera-indera dan tindakan fisik, 

berfikir dengan simbol, dan meniru dan beajar dari orang lain. 

c. Masa kanak-kanak awal (early childhood) 

Periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar 

usia 5 atau 6 tahun; kadang periode inidisebut tahun-tahun prasekolah. 

Selama waktu tersebut, anak kecil belajar menjadi mandiri dan merawat 

diri sendiri, mereka mengembangkan ketrampilan kesiapan sekolah 

(mengikuti perintah, mengenali hidup), dan mereka menghabiskan berjam-

jam untuk bermain dengan teman sebaya. Kelas satu Sekolah Dasar 

biasanya menandai akhirnya periode ini.  

d. Masa kanak-kanak tengah dan akhir (middle and late childhood) 

Periode perkembangan yang dimulai dari usia 6 hingga 10 tahun; kadang 

periode ini disebut sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Anak menguasai 

ketrampilan dasar membaca, menulis, aritmatik, dan mereka secara formal 
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dihadapkan pada dunia yang lebih besar dan budayanya. Prestasi menjadi 

tema sentral yang lebih dari dunia anak, dan kontrol diri meningkat. 

e. Masa remaja (adolescence) 

Periode peralihan perkembangan anak-anak ke masa dewasa awal, 

memasuki masa ini sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 

18 hingga 22 tahun. Masa remaja dimulai dengan perubahan fisik yang 

cepat. Pencarian identitas dan kebebasan merupakan ciri utama periode 

ini. Makin banyak waktu yang dihabiskan di luar keluarga atau rumah. 

Pikiran menjadi lebih abstrak, idealis, dan logis.  

2.1.3. Perkembangan Anak 

Menurut Santrock (2007:24) semakin sering anak berumur 5 tahun menonton 

acara pendidikan seperti Sesame Street, semakin tinggi nilai dan kreativitas 

mereka, semakin mereka mengutamakan prestasi, semakin banyak buku yang 

mereka baca, dan semakin rendah agresi mereka saat duduk di sekolah menegah. 

 Dunia Kognitif anak prasekolah bersifat kreatif, bebas, dan fantastis. 

Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka 

tentang dunia mereka terus berkembang. Dalam tahapan ini, anak mulai 

merepresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan dan gambar-gambar. 

Menurut Priyono (2006:1-5) sebenarnya setiap anak sampai tumbuh 

remaja, dewasa, mempunyai minat membaca terhadap aneka jenis bacaan 

daripada hanya sebatas minat membaca komik atau menonton film animasi anak. 

Dengan mendekatkan anak pada dunia yang lebih luas dari dunia lokal kehidupan 
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mereka sehari-hari, hati dan pikiran mereka akan terbuka luas dan tidak terkurung 

oleh situasi serba terbatas.  

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak umur 6-9 

tahun memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan bebas menggunakan imajinasi 

mereka. Dengan media buku anak-anak dapat mengimajinasikan kata-kata dan 

gambar yang ada dalam buku ilustrasi yang penulis rancang. 

Howard Gardner melalui Priyono (2006:5) mengidentifikasi adanya 7 

jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intrapersonal, intrapersonal, bahasa, 

matematik, ruang visual, musik, kinestetik. Hal ini dibahas untuk mengetahui 

pengembangan anak melalui buku. 

Ciri usia awal sekolah dasar: 

1. Anak mungkin menentang orang tua bila mereka di bawah tekanan; 

mereka sedang sulit bergaul dengan saudara kandung. 

2. Mereka mungkin ingin bermain dengan anak-anak lain tetapi pertama-

tama menyatakan keberadaannya sendiri. 

3. Anak peka akan kebutuhan orang tua dan mereka suka menolong atau 

memuji. Mereka mencoba untuk menyenangkan dan mempersilakan guru. 

4. Mereka menikmati sambil duduk, mendengarkan cerita-cerita yang dibaca 

di sekolah, rumah atau di perpustakaan. 

Tips memicu kecerdasan Intrapersonal: 

1. Menolong anak untuk mengatasi ketegangan. Membaca cerita yang 

melukiskan anak mampu mengatasi ketegangan. Misalnya, buku cerita 
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tentang anak pelaut, anak transmigran, anak korban bencana alam, atau 

anak cacat. 

2. Berilah kesempatan pada mereka untuk mendemonstrasikan kemandirian; 

ikutilah mereka untuk memilih buku-buku dan berbagi pengalaman. 

Berilah buku-buku bacaan yang bertema kemandirian. 

Tips memicu kecerdasan Interpersonal: 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berinteraksi dengan sesama. Bila 

anak kurang berkembang kecerdasan interpersonal, ia tidak suka berkumpul, suka 

menyendiri, menarik diri dari orang lain, merebut mainan dari temannya, 

memukul, menendang teman, berteriak-teriak, dan tidak suka berbagi. Berikut 

merupakan tips memicu kecerdasan interpersonal: 

1. Beri penguatan untuk makin peka pada kebutuhan-kebutuhan keluarga, 

bicarakan dan baca cerita tentang beragam situasi, dan arahkan mereka 

untuk menemukan pemecahan atas situaasi itu. 

2. Dorong mereka untuk memimpin dan mencontoh anak yang mengatasi 

masalah yang mirip, seperti dalam buku yang dibacanya. 

3. Ajaklah mereka untuk berbagi hasil karya dan menerima pujian. Show and 

Tell atau kegiatan berbagi kesan atau pengalaman, ini suatu kegiatan yang 

menyenangkan pada usia 6-7 tahun. 

4. Kadang-kadang diadakan pembacaan cerita oleh pencerita. 

Berdasarkan tinjauan diatas, penulis merancang buku pengenalan manfaat 

buah ini ditujukan untuk anak usia 6-9 tahun dan diharapkan dengan diberikannya 
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pengetahuan semanjak dini tentang buah serta dapat merubah pola hidup mereka 

sepanjang jalan perkembangan mereka. 

2.1.4. Kesehatan Anak 

Menurut Riz,dkk melalui Santrock (2007:227) Special supplemental Nutrition 

Program for Women, Infant, and Children (WIC) memberikan makanan bergizi 

dan konseling tentang gizi kepada sekitar 7,5 juta partisipan berpendapatan 

rendah. Partisipasi dalam program WIC berhubungan dengan meningkatnya gizi 

pada anak prasekolah termasuk asupan buah yang lebih tinggi dan asupan 

pemanis tambahan pada makanan kecil yang berkurang. Dengan mengetahui hal 

tersebut, makanan yang dimakan anak harus diperhatikan karena akan 

mempengaruhi pertumbuhan kerangka tubuh, bentuk tubuh, dan kerentanan 

mereka terhadap penyakit.  

Penelitian nasional lain menemukan bahwa hanya 27 persen anak usia 2 

hingga 5 tahun yang memiliki pola makan yang baik (Federal Interagency Forum 

on Child and Familiy Statistics,2002). Pola makan mereka memburuk saat mereka 

lebih besar-hanya 13 persen anak usia 6 hingga 9 tahun yang memiliki pola 

makan yang sehat. 

 Berdasarkan teori-teori diatas, dapat ditarik kesimpulan usia 6-9 tahun 

adalah usia dimana anak-anak memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. 

Melalui penelitian di atas, maka penulis menggunakan anak-anak 6-9 tahun 

sebagai target sasaran dalam perancangan buku ilustrasi ini agar kesehatan anak-

anak dapat berubah menjadi lebih baik. 
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2.2. Kajian Gizi dan Buah untuk Anak 

2.2.1. Jenis-jenis zat gizi 

Menurut Bulan, et.al (2013: 3-12) pengelompokkan makanan digolongkan 

menjadi 3 berdasarkan fungsi makanan, yaitu: 

1. Zat penghasil energi yaitu kelompok karbohidrat, lemak, protein. Contoh 

bahan makanan seperti beras, kentang, ketela pohon, roti, sagu dan lain-

lain. 

2. Zat pembangun yaitu kelompok protein, mineral dan vitamin. Contoh 

bahan makanannya seperti telur, ikan, ayam, daging, kacang-kacangan dan 

lain sebagainya. 

3. Zat pengatur yaitu vitamin dan mineral. Contoh bahan makanannya adalah 

kelompok buah dan sayur. 

Gizi yang terkandung dalam buah adalah vitamin. Oleh karena itu, yang 

akan penulis bahas berkaitan dengan kandungan vitamin dalam buah. Hal ini pula 

yang penulis jadikan rujukan dalam perancangan buku ilustrasi pengenalan 

manfaat buah untuk anak usia 6-9 tahun.  

Vitamin merupakan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh manusia 

terutama untuk pengaturan fungsi-fungsi dalam tubuh. Vitamin adalah senyawa 

organik yang terdiri dari atom Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) dan 

kadang-kadang Nitrogen (N) atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah 

kecil agar metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. 

Vitamin dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu vitamin yang larut 

dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air (larut dalam lemak). Vitamin 
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yang larut dalam air adalah B (B1, B2, B5, B6, B12), Vitamin C, Biotin, Folat, 

dan Asam pantotenat. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu Vitamin 

A, D, E, dan K. 

Dalam perancangan buku ilustrasi yang akan penulis rancang, penulis 

hanya menjelaskan 3 jenis vitamin yang terkandung dalam buah. Vitamin-vitamin 

yang penulis gunakan adalah vitamin A, B dan C. Pemilihan vitamin ini 

didasarkan pada jenis-jenis buah yang mengandung vitamin tersebut serta 

kemudahan dalam mendapatkan buah-buah tersebut untuk dikonsumsi.  

1. Vitamin A 

Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini 

diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Untuk 

kekebalan terhadap infeksi, pertumbuhan tulang, perkembangan sistem saraf, 

metabolisme dan struktur membran sel. Kekurangan vitamin A akan 

mengakibatkan meningkatnya resiko anak terhadap penyakit infeksi seperti 

penyakit saluran pernafasan dan diare. 

Bahan makanan sumber vitamin A seperti hati, kuning telur, produk susu, 

mentega, ikan, buah dan sayuran berwarna hijau dan kuning. 

2. Vitamin B 

Vitamin B merupakan salah satu vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini untuk 

pembentukan antibodi dan sel darah merah, metabolisme energi, respirasi sel, 

pemeliharaan jaringan epitel, okular dan mukosa.  

Bahan makanan sumber vitamin B seperti daging, ikan, unggas, susu, telur, buah, 

sayuran berdaun hijau, kacang dan padi-padian. 
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3. Vitamin C 

Vitamin C adalah salah satu vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini diperlukan 

untuk produksi kolagen, pembentukan tulang dan gigi, penyimpanan yodium, 

pertumbuhan jaringan, penyembuhan, pembentukan sel darah merah, kekebalan 

terhadap infeksi. Bahan makanan sumber vitamin C seperti buah dan sayuran 

segar seperti jeruk, dan sayuran berdaun hijau. 

2.2.2. Gizi untuk Anak  

Menurut Rini, et.al (2010:12-15) secara umum, kebutuhan gizi anak sekolah 

serupa dengan kebutuhan gizi pada periode kehidupan lain, tetapi perlu 

ditekankan yang berhubungan dengan kejadian penyakit tertentu seperti penyakit 

kekurangan energi dan protein, kekurangan vitamin A, kekurangan garam 

beryodium, obesitas, dan lain-lain. Untuk memperoleh jumlah nutrisi yang tepat, 

anak-anak harus mengkonsumsi berbagai jenis makanan.  

Tabel 2.1 Angka Kecukupan Energi dan Protein Rata-rata yang Dianjurkan 

 

Nutrisi untuk anak-anak didasarkan pada prinsip yang sama seperti gizi 

untuk orang dewasa. Setiap orang membutuhkan jenis yang sama nutrisi, seperti 

vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan lemak. Yang berbeda tentang nutrisi 

untuk anak-anak adalah jumlah nutrisi khusus yang dibutuhkan pada usia yang 

berbeda.  
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2.2.3.  Buah 

Menurut Emayanti (2012:5-6) buah merupakan salah satu makanan yang sangat 

baik untuk dikonsumsi, terutama ketika selesai makan. Kita dapat mendapat 

manfaat yang maksimal dari buah bila mengkonsumsinya setiap hari. Para dokter, 

ahli gizi dan praktisi kesehatan selalu memberikan nasihat umum yang sama, 

“Batasilah makanan berlemak, perbanyak buah dan sayuran”. Selain kaya akan 

vitamin, mineral dan serat, buah mengandung zat lain yang istimewa yaitu 

fitokimia. 

 Fitokimia adalah bahan kimia alami yang diproduksi oleh tanaman. Lebih 

spesifik lagi, istilah tersebut biasanya hanya mengacu pada bahan kimia dari 

tanaman yang tidak memiliki kandungan gizi tetapi bermanfaat bagi kesehatan. 

Fitokimia memberikan warna dan aroma khas buah dan sayuran. Kita dapat 

menggolongkan buah ke dalam lima kelompok sesuai dengan warna dan fitokimia 

yang dikandungnya, yaitu merah, kuning/oranye, hijau, biru/ungu dan 

putih/coklat. 

 Mengkonsumsi lebih banyak buah akan meningkatkan asupan fitokimia 

yang menyehatkan badan. Tidak ada standar resmi mengenai angka kecukupan 

harian buah, namun sangat dianjurkan untuk menyantp setidaknya 5 sampai 9 

porsi buah setiap hari dengan susunan bervariasi. Menurut World Health 

Organization (WHO) dan para ahli gizi di Amerika Serikat melalui Bulan, dkk 

(2013:57) paling sedikit mengonsumsi lima porsi sayuran dan buah-buahan setiap 

harinya. Satu porsi buah-buahan setara dengan 150 gram, sedangkan satu porsi 

sayuran setara dengan 75 gram sayuran mentah. Sebuah survei yang dilakukan 
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pada tahun 2004 menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% penduduk Indonesia 

yang mengkonsumsi sayuran dan buah lebih dari lima porsi per harinya. Dengan 

demikian, sekitar 85% penduduk Indonesia yang mengkonsumsi sayur dan buah 

kurang dari lima porsi per harinya. Hal ini sungguh ironis, karena Indonesia 

merupakan negara tropis dengan sayuran dan buah-buahan yang melimpah. 

 Menurut Made (2008:12-13) vitamin yang banyak terdapat pada sayuran 

dan buah-buahan adalah vitamin C dan B kompleks. Beberapa sayuran dan buah 

juga merupakan sumber vitamin A, D, dan E yang sangat potensial. Vitamin A, C, 

dan E berguna untuk melawan serangan radikal bebas, penyebab penuaan dini, 

dan berbagai jenis kanker. Berdasarkan tinjauan diatas dapat disimpulkan bahwa 

buah memilik banyak manfaat bagi tubuh. Oleh karena itu, penulis memilih buah 

sebagai subjek dalam tugas akhir ini. 

2.3. Desain Komunikasi Visual 

2.3.1. Definisi Desain Komunikasi Visual 

Menurut Safanayong (2006:2-3) desain adalah suatu disiplin atau mata pelajaran 

yang tidak hanya mencakup eksplorasi visual, tetapi terkait dan mencakup pula 

dengan aspek-aspek seperti kultural-sosial,filosofis, teknik dan bisnis. Desain 

komunikasi visual tidak hanya berfungsi mekanikal tetapi ada fungsi lainnya, 

yaitu memberi inspirasi, informasi dan menggerakan kita untuk beraksi, desain 

komunikasi visual selain memiliki fungsi sosial juga fungsi fisik dan fungsi 

pribadi. 
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2.3.2. Fungsi Desain Komunikasi Visual 

Menurut Safanayong (2006:3) desain komunikasi visual memiliki empat fungsi, 

yaitu:   

1. Untuk memberitahu atau memberi informasi (to inform), mencakup: 

menjelaskan, menerangkan dan menegenalkan. 

2. Untuk memberi penerangan (to enlighten), mencakup: membuka pikiran 

Untuk membujuk (to persuade), mencakup: menganjurkan, komponen-

komponennya termasuk kepercayaan, logika dan daya tarik. 

3. Untuk melindungi (to protect), fungsi khusus untuk desain kemasan dan 

kantong belanja. 

 Fungsi-fungsi tersebut penulis gunakan sebagai landasan dalam merancang 

sebuah buku ilustrasi, dimana dalam buku ilustrasi tersebut penulis mencoba 

memberitahu atau memberi informasi mengenai buah kepada anak-anak melalui 

media buku ilustrasi. Selain itu, penulis juga mencoba memberi penerangan atau 

membuka pikiran kepada orangtua dan anak-anak bahwasanya buah memiliki 

manfaat bagi tubuh. Melalui buku ilustrasi ini, penulis juga mencoba untuk 

membujuk anak-anak agar mau mengonsumsi buah dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat mengubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat. 

2.3.3. Elemen-Elemen Desain  

Menurut Rustan (2011:126) terdapat beberapa elemen desain, yaitu: 

a. Point (titik) 

Titik merupakan segala bentuk apapun yang diawali dengan satuan terkecil dalam 

desain grafis.  
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Gambar 2.1 Ilustrasi yang menunjukkan elemen desain titik/point. 

(Sumber: http://calderwoodhomeschool.blogspot.com) 

b. Line (garis) 

Garis adalah gabungan beberapa titik, sehingga terbentuk suatu obyek garis 

lengkung, lurus ataupun garis yang tidak beraturan. Garis adalah unsur dasar 

untuk membangun bentuk atau konstruksi desain. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi yang menunjukkan elemen desain garis/line. 

(Sumber: http://calderwoodhomeschool.blogspot.com) 

c. Shape (bentuk) 

Bentuk adalah gabungan dari beberapa garis yang saling dihubungkan sehingga 

membentuk suatu bidang. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi yang menunjukkan elemen desain bentuk huruf. 

(Sumber: http://vector.tutsplus.com) 
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d. Texture (tekstur) 

 Tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang dapat dinilai dengan 

cara dilihat atau diraba yang biasa kita kenal dengan istilah tekstur.  Tekstur 

sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya 

permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi yang menunjukkan elemen desain tekstur. 

(Sumber: http://www.sims3updates.net) 

e. Warna  

 Menurut Nugroho (2008:2) warna adalah salah satu inspirasi paling 

berharga yang paling mudah didapati. Pengertian warna adalah spektrum tertentu 

yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna 9berwarna putih). Identitas suatu 

warna ditentukan panjang gelombang cahaya. 

 

Gambar 2.5 Panjang gelombang cahaya 

(Sumber: Panduan Mengenal Desain Grafis. Vinsensius Sitepu, 2006: 23) 

Menurut Sitepu (2006:23) warna sama seperti bentuk, di mana warna 

memberikan kesan pesan yang lebih sangat mendalam. Warna merah misalnya 

mengesankan semangat, kegairahan, dan  panas api. Atau warna ungu 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Sufiani, FSD UMN, 2013



 24 

mengesankan kepucatan, layu dan tidak semangat. Sedangkan sebuah obyek 

terlihat bersinar karena memantulkan cahaya ke mata. Obyek akan terlihat 

transparan karena cahaya menembus permukaannya, menyentuh obyek di 

belakangnya dan dipantulkan kembali ke permukaan. 

 

Gambar 2.6 Obyek terlihat karena cahaya 

(Sumber: Panduan Mengenal Desain Grafis. Vinsensius Sitepu, 2006: 23) 

 

Gambar 2.7 Diagram benda yang terlihat mengkilap 

(Sumber: Panduan Mengenal Desain Grafis. Vinsensius Sitepu, 2006: 24) 

 

Gambar 2.8 Diagram benda yang terlihat mengkilap 

(Sumber: Panduan Mengenal Desain Grafis. Vinsensius Sitepu, 2006: 24) 

 Menurut Hendratman  (2009:43) warna adalah faktor yang sangat penting 

dalam komunikasi visual. Warna dapat memberikan dampak psikologis, sugesti, 
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suasana bagi yang melihatnya. Kesan yang akan ditangkap oleh maka jika melihat 

sebuah hal adalah warnanya. Teori warna sudah dikembangkan oleh Alberti 

(1435) dan diikuti oleh Leonardo Davinci(1490), teori warna mendapat perhatian 

yang serius oleh Sir Isaac Newton seorang ahli fisika melalui tulisannya yang 

berjudul “Optics” pada tahun 1704, berikut skema warna oleh newton dapat 

dilihat di gambar berikut:  

 

Gambar 2.9 Penampang Skema warna 

(Sumber : http://www.aboutitaliandesign.com) 

 Menurut Nugroho (2008:3) pengaturan warna dibagi dua, yaitu pengaturan 

warna pada cahaya (komputer) menggunakan warna dasar red (R), green (G), dan 

blue (B) disingkat (RGB) sebagai warna primer dan yang kedua pengaturan warna 

pada cat atau tinta pada media cetak menggunakan sistem pengurangan dengan 

warna dasar CMYK (cyan, magenta,yellow,key). Istilah key adalah warna hitam. 

 

Gambar 2.10 Warna CMYK dan RGB 

(Sumber : http://www.aboutitaliandesign.com) 
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 Warna diyakini mempunyai dampak psikologi terhadap manusia. Berikuta 

adalah pembagian warna: 

1. Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian 

warna atau bukan merupakan warna primer maupun sekunder. Warna ini 

merupakan campuran ketiga komponen warna sekaligus, tetapi tidak dalam 

komposisi tepat sama. 

2. Warna kontras, adalah warna yang berkesan berlawanan satu dengan yang 

lainnya. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang berseberangan. 

Contohnya warna merah dengan hijau, kuning dengan ungu, dan biru 

dengan jingga. 

3. Warna panas, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. 

4. Warna dingin, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. 

 Warna sendiri memiliki suatu makna, berikut merupakan tabel berdasarkan 

warna positif dan negatif. 

Tabel 2.2 Tabel Makna Warna 

Warna Makna Positif Makna Negatif 

Merah 

Kekuatan, energi, kehangatan, cinta, 

persahabatan, api, kegairahan, kecepatan, 

kepemimpinan, kepriaan, darah, sosialisme, 

musim panas, musim gugur, berhenti, hormat, 

Mars (planet). Namun warna merah bisa 

berubah artinya bila dikombinasikan dengan 

warna lain. Merah dikombinasikan dengan 

warna hijau, maka akan menjadi simbol Natal. 

Merah jika dikombinasikan dengan warna 

Nafsu, agresi, 

kesombongan, 

ambisi, peperangan, 

kemarahan, revolusi, 

radikalisme, 

sosialisme, 

komunisme. 
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putih, akan mempunyai arti ‘bahagia’ di budaya 

oriental. 

Merah 

muda 

(Pink) 

Musim semi, hadiah, apresiasi, kekaguman, 

simpati, kesehatan, cinta, Juni, pernikahan, 

kewanitaan (feminin), keremajaan (masa 

muda). 

Homoseksualitas, 

biseksualitas, naif, 

kelemahan, 

kekurangan. 

Orange 

Kehangatan, semangat, keseimbangan, ceria, 

Hinduisme, Budhisme, energi, panas, api, 

antusiasme, kecerahan, musim gugur, 

keinginan, sagitarius, September. 

Meminta, mencari 

perhatian, agresi, 

kesombongan, 

berlebihan, terlalu 

emosi, peringatan, 

bahaya 

Kuning 

Kekayaan, emas, sinar, kehidupan, matahari, 

keberuntungan, sukacita, kebahagiaan, bumi, 

optimisme, kecerdasan, idealisme, 

kemakmuran, musim panas, pengharapan, 

udara, liberalisme, feminin, persahabatan, 

taurus, leo (kuning emas), April, September, 

keberanian. 

Cemburu, iri hati, 

tidak jujur, risiko, 

sakit, penakut, 

bahaya, 

ketidakjujuran, loba, 

kelemahan.  

Hijau 

Stabil, alam, lingkungan, santai, subur, alami, 

musim semi, muda, kemakmuran, 

keberuntungan, bersemangat, dermawan, 

rumput, hidup abadi, udara, bumi, ketulusan, 

pengharapan, Cancer (hijau terang), 

kelimpahan, pertumbuhan, kesehatan, 

keseimbangan, harmoni, stabilitas, simbol 

agama Islam, Agustus. 

Cemburu, nasib 

buruk, iri, dengki, 

agresi, tak 

berpengalaman, 

nasib malang, 

memalukan, sakit, 

tamak, korupsi. 

Biru 

Kepercayaan, awan, air, setia, damai, 

kesejukan, percaya diri, keamanan, laut, langit, 

damai, harmoni, kelembutan, air, es, loyalitas, 

kebersihan, teknologi, musim salju, idealisme, 

kebijaksanaan, persahabatan, keluhuran, 

perdamaian, kebenaran, bumi (planet), virgo 

(biru muda), pisces (biru pucat), aquarius (biru 

tua), Juli (biru angkasa), Februari (biru gelap). 

Sedih, dingin, 

depresi. 

Ungu 

Bangsawan, spiritual, kreativitas, kemakmuran, 

sensual, upacara, kebijaksanaan, pencerahan, 

kebanggaan, libra, Mei, November, kekayaan, 

Sombong, angkuh, 

kejam, kasar, duka 

cita, iri, misteri, 

kesombongan, 
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romantisme. perkabungan, 

kebinggungan, 

homoseksual. 

Cokelat 

Tanah, bumi, netral, hangat, perlindungan, 

tenang, kedalaman, organisme, alamiah, 

kekayaan, kesederhanaan, stabilitas, tradisi, 

bumi, Oktober, Capricornus, Scorpio (cokelat 

merah), keutuhan, persahabatan. 

Tumpul, kotor, 

bosan, kekasaran, 

kebodohan, berat, 

kemiskinan. 

Abu-abu 

Modern, cerdas, bersih, kokoh, intelektual, 

keanggunan, kesederhanaan, respek, rasa 

hormat, kestabilan, ketajaman, kebijakan, kuat, 

keseimbangan, kenetralan, formalitas, Maret. 

Kesedihan, bosan, 

debu, polusi, tua 

renta, kebodohan, 

perkabungan.  

Putih 

Disiplin, suci, bersih, damai, kebaikan, 

pemujaan, kemurnian, salju, kesedrhanaan, 

streilitas, kekuatan, rumah sakit, udara, 

pengharapan, aries, pisces, Januari. 

Hampa, kematian, 

menyerah, penakut. 

Hitam 

Kokoh, anggun, kuat, misteri, mewah, modern, 

kecangihan, formalitas, kemakmuran, style, 

seks, keseriusan, Januari. 

Penyesalan, marah, 

kematian, setan, 

takut, anonim, 

kesedihan, 

perkabungan. 

 

f. Teks 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia teks merupakan naskah yang berupa kata-

kata asli dari pengarang atau bahan tertulis untuk memberikan pelajaran, 

berpidato dan lain sebagainya. Menurut Rustan (2009: 18) teks merupakan salah 

satu elemen layout terpenting. Selain elemen visual, elemen teks juga memberi 

segala informasi yang dibutuhkan target audience. Dalam membicarakan teks 

sama halnya dengan membicarakan tipografi. Tipografi adalah segala disiplin 

yang berkenaan dengan huruf. Dalam tipografi sendiri dikenal istilah serif dan san 

serif. Serif adalah bentuk tambahan pada huruf berupa semacam kait, sedangkan 
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yang tidak memilik kait disebut san serif. 

 Untuk memilih huruf dengan benar, tidak bisa bergantung hanya pada 

selera pribadi saja. Selayaknya desain grafis, yang bekerja mencari solusi 

terhadap suatu masalah, bukan hanya semata-mata wadah ekspresi diri. Artinya, 

sebelum menentukan pakai huruf yang mana, seorang desainer perlu terlebih 

dahulu melakukan riset, antara lain: riset tujuan, riset target audience dan 

karakteristik media. 

 Bagi pembaca dewasa, persyaratan dalam tipografinya tidak seketat 

pembaca anak-anak dan orang berusia lanjut. Kate Clair dan Cynthia Busic-

Snyder pernah menulis: anak-anak dan orang berusia lanjut punya persyaratan 

yang spesifik terhadap huruf untuk bodytext, keduanya butuh teks yang relatif 

berukuran besar, serta jarak antar huruf, kata dan baris yang cukup besar pula. 

Anak-anak belum fasih membaca, mereka belajar membaca dengan mengenali 

satu-persatu bentuk karakter, sedangkan orang berusia lanjut biasanya mengalami 

penurunan kemampuan penglihatan. Mereka membutuhkan huruf yang sangat 

legible, yaitu ukuran huruf sekitar 12 sampai 14 point, huruf besar dan huruf kecil 

harus dapat dibedakan dengan jelas, weight jangan terlalu tipis. 

 

Gambar 2.11 Jenis huruf anak-anak. 

(Sumber: http://www.parachute.gr/typefaces/allfonts/kids-pro) 
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Dari typeface di atas dapat dianalisa berdasarkan kepribadian anak-anak, 

yaitu tidak bisa diam, periang, apa adanya, extrovert, menyenangkan, polos, 

bebas, ringan, tidak kaku, dan bersahabat.  

 Menurut Strizver (2010) sebagian besar anak belajar membaca huruf per 

huruf, di mana mereka belajar agar dapat menyatukan suara-suara yang 

membentuk sebuah kata. Usaha ini dapat dibantu dengan memastikan teks yang 

digunakan menarik dan mudah dibaca. Saat memilih typeface untuk teks anak-

anak, carilah bentuk yang hangat, ramah, dan bentuk yang simple. Sudut-sudutnya 

terbuka dan membulat, bukan kotak atau tajam. Huruf dengan lebar yang lebih 

besar biasanya lebih mudah dibaca daripada huruf yang sempit, dan ini terutama 

berlaku untuk anak-anak. Sans serif atau serif dapat digunakan selama 

menghindari bentuk ekstrem yang dapat merusak keterbacaan. Untuk 

mempermudah anak-anak membaca, gunakan tulisan yang besar (14 sampai 24 

point, tergantung dari jenis font dan usia pembaca) dan leading yang besar (4 

hingga 6 point). Usahakan kalimat tetap singkat, dan jangan menaruh terlalu 

banyak teks pada halaman. Teks yang banyak dapat menjadi intimidasi bagi anak-

anak. 

 Pastikan ada tingkat kontras yang tinggi antara teks dan background, 

terutama ketika menempatkan tulisan di atas background gelap yang banyak 

dijumpai buku anak yang penuh ilustrasi. Ketika mengatur lebih dari satu paragraf 

dalam satu halaman, pertimbangkan untuk menggunakan garis pembatas dari pada 

paragraf terpisah. Hal ini memberikan pembaca untuk istirahat terhadap teks dan 

visual.  
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 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penulis merancang sebuah buku 

ilustrasi yang sesuai dengan karakteristik anak-anak sehingga mereka dapat 

memahami isi di dalam buku ilustrasi ini. Dengan memperhatikan hal tersebut akn 

mempermudah anak-anak dalam membaca isi dan keinginan penulis untuk 

mempersuasi anak-anak mengkonsumsi buah dapt terwujud sehingga pola hidup 

anak-anak sehari-hari dapat berubah menjadi lebih baik. 

g. Tata Letak dan Komposisi (Layout) 

 Menurut Rustan (2009:0) layout adalah tataletak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang 

dibawanya. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan arsiteknya, sedangkan 

layout pekerjanya. Penempatan elemen desain yang baik akan mendukung 

konsep/pesan yang di bawanya serta memberi kenyamanan bagi pembacanya. 

Definisi layout  dalam perkembangannya sudah sangat meluas dan melebur 

dengan definisi desain itu sendiri, sehingga banyak orang mengatakan bahwa me-

layout itu sama dengan mendesain.  

 Menurut Dabner (2003:82) dalam teori layout dimana menggabungkan 

atau mengkombinasikan image dan teks, terdapat godaan alami untuk mencetak 

teks di atas gambar. Hal ini sering terjadi, terdapat kemungkinan mengganggu 

gambar. Sebagai aturan dasar, menjaga teks dari gambar perlu diperhatikan mood 

dan posisi, maksudnya selalu mencoba untuk memilih jenis huruf yang sesuai 

dengan mood gambar. Misalnya, gambar agresif atau kuat mungkin perlu sans 

serif berani. Sebaliknya, gambar lembut akan ditingkatkan dengan lebih ringan, 

jenis yang lebih halus, serif italic jenis huruf seperti Garamond atau Caslon. 
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 Sangat penting untuk memposisikan elemen-elemen loyout, menganalisis 

gambar dengan hati-hati dan mencari elemen di dalamnya untuk memberikan 

petunjuk tentang bagaimana jenis dapat diatur. 

Keputusan dalam mendesain: 

1. Subjek utama gambar akan berisi sudut dan arah yang bisa ditempatkan ditipe 

tertentu. 

2. Memiliki gambar dan jenis di kontras sudut atau arah dapat membuat tata letak 

yang lebih dinamis. 

3. Isi gambar mungkin menentukan seberapa besar atau kecil dalam hubungannya 

dengan teks. 

4. Tentukan teks yang lebih penting atau gambar? 

5. Jika ruang yang sempit, mungkin harus overpoint teks pada gambar. Pastikan 

teks tidak mengganggu isi gambar atau mengaburkan bagian penting dari itu. 

 Penulis menggunakan teori layout tersebut untuk menyusun perancangan 

buku, hal ini digunakan agar penyusunan buku dapat terbaca oleh anak-anak dan 

dapat menarik perhatian mereka. 

h. Ilustrasi 

1) Definisi Ilustrasi 

Menurut Nurhadiat (2004:49) ilustrasi berasal dari kata illustrate (Latin) yang 

artinya menerangkan atau menjelaskan. Oleh karena itu, gambar yang berfungsi 

untuk memberi penjelasan atau memperindah penampilan suatu tulisan disebut 

gambar ilustrasi. Bentuknya bermacam-macam mulai dari vignet, ilustrasi cerita, 

sampul buku, gambar penjelasan/peraga, hingga ilustrasi dalam bentuk komik. 
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 Dilihat dari objek gambarnya, ilustrasi terdiri dari gambar benda mati, 

gambar tumbuhan, binatang, manusia, atau gambar objek dekoratif. Syarat utama 

dalam menggambar ilustrasi adalah indah dan menarik perhatian untuk dinikmati, 

sedangkan untuk ilustrasi cerita atau buku pelajaran merupakan penjelasan isi. 

Orang yang pekerjaannya menggambar ilustrasi disebut ilustrator. 

2) Jenis-jenis Ilustrasi 

Menurut Nurhadiat (2004:50) gambar ilustrasi dapat dibedakan menurut 

penempatannya seperti, cerita, puisi, buku pelajaran, dan reklame. 

Menurut objek gambarnya dapat dibedakan antara: 

• Gambar bentuk Benda 

• Gambar binatang 

 

Gambar 2.12 Ilustrasi Binatang 

(Sumber: Pendidikan seni Rupa, Dedi Nurhadiat, 2004: 50) 

• Gambar manusia 

Menurut bentuk naskah dan peranannya: 

• Ilustrasi bacaan 

• Ilustrasi Judul Cerpen 
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Gambar 2.13 Ilustrasi untuk Judul Cereita 

(Sumber: Pendidikan seni Rupa, Dedi Nurhadiat, 2004: 50) 

• Ilustrasi Sudut halaman 

 

Gambar 2.14 Ilustrasi Sudut Halaman 

(Sumber: Pendidikan seni Rupa, Dedi Nurhadiat, 2004: 50) 

• Ilustrasi komik  

Dalam buku, ada dua jenis gambar ilustrasi, yaitu: 

a. Ilustrasi sampul adalah pada bagian luar dari buku pelajaran 

b. Ilustrasi isi adalah gambar penjelasan untuk membantu pengertian 

 

Gambar 2.15 Ilustrasi Sampul Buku dan Ilustrasi Isi 

(Sumber: Pendidikan seni Rupa, Dedi Nurhadiat, 2004: 54) 
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Dalam menggambar ilustrasi sampul buku pelajaran, penekanannya 

terletak pada daya tarik karena warna, objek gambar, dan komposisi. Dalam hal 

ini, ilustrator harus memperhatikan hal-hal sebagi berikut: 

• Tata letak huruf 

• Tataletak gambar 

• Proporsi huruf 

• Proporsi gambar 

• Warna 

• Kalimat yang digunakan 

• Teknik gambar yang digunakan 

• Bahan dan alat yang digunakan 

• Ditujukan untuk siapa 

Menurut Purwanto (2006:7) saat membaca buku, anak sering menemukan 

adanya gambar diantara tulisan yang dibaca. Gambar tersebut berfungsi untuk 

menghidupkan tulisan. Bayangkan yang ada dalam pikiran akan lebih jelas 

dengan bantuan gambar tersebut. Gambar tersebut yang disebut dengan gambar 

ilustrasi. 

Sebuah karya tulis akan lebih bermakna dan hidup jika dilengkapi dengan 

ilustrasi dengan demikian, pembaca tidak akan jenuh akan hal yang dibacanya. 

Beberapa jenis gambar ilustrasi: 

1. Ilustrasi cerita, yaitu buku berupa gambar yang menyertai cerita pendek, 

novel, buku cerita anak, dan lain-lain. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Sufiani, FSD UMN, 2013



 36 

2. Ilustrasi promosi, yaitu gambar yang menyertai tayangan iklan, poster, 

brosur, dan lain-lain. 

3. Ilustrasi citra, yaitu gambar yang menyertai kemasan, label, kalender, 

agenda, atau logo perusahaan. 

4. Ilustrasi benda layanan, yaitu gambar yang menyertai uang, prangko, surat 

berharga, kuitansi, dan sebagainya. 

Menurut Pipes (2007:181) teknik ilustrator yang baik harus lebih dari 

ilutrator yang baik. Dengan pengetahuan yang dimiliki ilustrator tentang 

bagaimana menciptakan sebuah produk, dan penguasaan teknik, seorang ilustrator 

mampu  menyerderhanakan gambar, mengeluarkan bagian detail yang penting 

tanpa mengorbankan bentuk keseluruhan dari produk. 

Terdapat beberapa teknik ilustrasi yang dpat digunakan: 

1. Airbrush (dengan mengguakan tangan atau komputer) 

Teknik ini merupakan teknik yang selalu menggambar secara rapat dan detail. 

Seorang ilustrator yang menggunakan teknik ini membutuhkan waktu 

berbulan-bulan untuk menyelesaikannya, karena dibutuhkan kemampuan 

dalam menggunakan teknik ini terutama bagian mata dalam pembuata setiap 

detailnya. 

2. Photo – Tracing 

Jika produk yang digambar adalah produk yang terkenal, salah satu metode 

ilustrasi yang dapat digunakan adalah teknik tracing. Untuk membuat garis 

gambar dalam sebuah foto, yang pertama dibutuhkan adalah foto objek yang 

diambil dari angle yang dibutukan untuk sebuah template. Jika menggambar 
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menggunakan tangan, garis outline dan elemen-elemen yang akan ditracing 

atau dijiplak menggunakan pensil dibawah kertas dan dapat diperbesar 

menggunakan grid. 

3. Computer aided ilustration 

Menggunakan komputer selalu diartikan bahwa tidak ada yang diselesaikan 

dua kali. Dalam teori, kenyataannya dibutuhkan menggunakan gambar yang 

dibuat terlebih dahulu kemudian dalam mendesain menggunakan komputer.  

 Dari beberapa tinjauan diatas, setelah peneliti melakukan riset, jenis 

gambar yang penulis gunakan adalah gambar manusia dalam ilustrasi buku cerita 

yang menjelaskan manfaat buah untuk anak-anak, serta penulis menggunakan 

teknik Computer aided ilustration atau teknik ilustrasi dengan bantuan komputer. 

3) Ilustrasi untuk Anak 

Menurut Taryadi (1999:190) dalam buku cerita anak-anak, ilustrasi mempunyai 

peran penting baik untuk segi pemasaran produk maupun dari segi misi 

memperkaya pengalaman membaca anak-anak. Ilustrasi yang menarik dan 

mengesankan turut membantu meningktakan potensi penjualan di toko buku 

tersebut. 

Setelah buku tersebut dibeli, anak-anak akan menikmatinya dan ilustrasi 

kembali berperan memberikan pengalaman visual serta meningkatkan apresiasi 

estetik yang selaras dengan keindahan ceritanya. Anak-anak yang belum mahir 

membaca dapat tetap menyenangi buku tersebut karena bisa memberikan simulasi 

dan sensasi visual yang mengesankan. Anak-anak yanng telah lancar membaca 

juga menikmati ilustrasi yang membantu mereka meresapi dan menghayati cerita 
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verbalnya sambil memberikan pengalaman dan persepsi visual yang kaya dan 

mengesankan. 

Menurut Priyono (2006:3) buku dengan gambar yang artistik, bahasa yang 

baik, penampilan buku yang bagus dapat menggugah imajinasi dan motivasi anak 

untuk membaca buku. Ilustrasi gambar dan bahasa yang asal-asalan akan 

menghambat perkembangan minat baca. Jika koleksi buku anak banyak memiliki 

gambar yang tidak menarik, warna gambar yang pudar, dan bahasa asal-asalan, 

anak akan mendapatkan pengalaman bahwa membaca itu membosankan.  

Ada beberapa ilustrasi buku anak yang baik, antara lain: 

1. Pelukis menggunakan garis yang mampu melukiskan latar belakang, 

menciptakan mood, menegaskan emosi, dan memperkuat alur cerita. 

2. Warna yang digunakan memperkuat bahasa tulis pengarang, warna dapat 

melukiskan mood, latar belakang, watak, dan tema cerita. 

3. Pemanfaatan ruang yang mengangkat teks dan mampu mengekspresikan 

suasana. 

4. Penggunaan tekstur yang membuat pembaca ingin menyentuhnya. 

5. Desain ilustrasi memperkuat alur cerita. 

6. Ilustrasi mengantisipasi aksi dalam cerita dan klimaks cerita. 

Berdasarka tinjauan-tinjauan di atas, penulis mengetahui landasan yang 

dapat penulis gunakan dalam perancangan buku ilustrasi pengenalan manfaat 

buah untuk anak. Dengan memperhatikan tinjauan-tinjauan tersebut, diharapkan 

penulis dapat merancang buku ilustrasi yang sesuai dengan kesukaan anak umur 

6-9 tahun sehingga mampu mengubah pola hidup mereka menjadi lebih baik. 
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4) Karakter 

 Menurut Bancroft (2006: 36) dalam bukunya yang berjudul Creating with 

Personality menyatakan bahwa character design digunakan dalam setiap feature 

film yang mempunyai karakter khayalan, baik yang berupa manusia ataupun non-

manusia. Kenyataannya, character design merupakan langkah awal dalam 

pembuatan visual dari berbagai bentuk hiburan. 

 Yang membuat character design disebut sebagai seorang character 

designer. Dalam bukunya, Bancroft juga memaparkan arti dari character design 

yaitu seorang seniman tradisional yang membuat gambar orisinil dari seuah 

karakter untuk divisualisasikan. Sasaran dari character design adalah untuk 

membuat karakter yang memenuhi kebutuhan script, adegan, game, atau cerita 

dan sesuai dengan storyline. 

 Terdapat lima klasifikasi karakter berdasarkan umur yang dapat 

diterapkan, yakni: 

a) Babies 

Karakter bayi didominasi oleh sudut-sudut yang rounded serta garis-garis 

yang melengkung. Bayi yang baru lahir terlihat kecil dan kurus namun tidak 

proporsional dan kepalanya berbentuk bundar, sedangkan bayi yang sudah 

berkembang terlihat lebih berisi. Bayi mempunyai kepala yang besar dan tubuh 

yang kecil. Menurut Bancroft, ada satu peraturan yang harus dipatuhi jika ingin 

membuat karakter bayi, yakni curved and less curved-there are no straights. 
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Gambar 2.16 Karakter Bayi 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 98) 

b) Children 

Karakter anak-anak mempunyai garis lurus yang lebih banyak daripada 

karakter bayi. Kunci dalam mendesain karakter ini adalah hubungan antara size 

kepala dengan tubuh. Hampir semua jenis size relationship yang ganjil dapat 

digunakan untuk membuat karakter ini. Karakter anak-anak berkisaran usia 8-12 

tahun. 

 

Gambar 2.17 Karakter Children 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 101) 
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c) Teens 

Bentuk tubuh dari teens berbeda dengan kelompok usia lain. Pada 

kelompok usia ini pula dapat divariasikan penampilannya, seperti kacamata, 

mohawk, dan variasi lainnya. 

 Karakter ini mempunyai prinsip yang sama dengan karakter anak-anak. 

Mereka mempunyai large head-to body relationship, mata yang besar bentuknya 

yang rounded, dengan kaki yang lebih panjang, dan telinga yang lebih besar. 

Karakter laki-laki untuk kategori ini dapat divariasikan ke dalam bentuk 

kaki dan tangan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang 

lainnya. 

 

Gambar 2.18 Karakter Teens 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 101) 

d) Adult 

Pada karakter ini, mata dan telinga terlihat lebih kecil, bentuknya lebih 

kaku, hidungnya lebih besar bagi pria, dan rambutnya lebih besar bagi wanita. 
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Gambar 2.19 Karakter Adult 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 102) 

e) Older People 

Seiring pertambahan umur, cuping, dagu, trisep, dan bagian tubuh lainnya 

mulai mengendur. Jadi, karakter ini digambarkan dengan bagian torso atas yang 

kecil dengan perut yang kecil. Postur tubuhnya pun agak membungkuk. 

Untuk mendapatkan karakter dengan penampilan yang tua, maka harus 

digambarkan mempunyai telinga dan hidung yang besar, mata yang kecil, dan 

menggambarkan lebih banyak keriput. 

 

Gambar 2.20 Karakter Older People 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 103) 
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5) Anatomi 

Menurut Woodcock (2007:30) proporsi satu badan terdiri dari 8 lingkaran kepala, 

semakin sedikit jumlah kepala maka akan terlihat semakin seperti anak-anak. 

Tokoh yang lucu biasanya memiliki persamaan ratio pada kepala dan tubuh. 

 

Gambar 2.21 Anatomi Tubuh Wanita dan Pria 

(Sumber: How to Draw and Paint Crazy Cartoon Characters, Vincent Woodcock, 2007: 30) 

 

Gambar 2.22 Anatomi Tokoh Lucu 

(Sumber: How to Draw and Paint Crazy Cartoon Characters, Vincent Woodcock, 2007: 30) 
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Menurut Bancroft (2006:36) hubungan antara kepala, badan dan panjang 

kaki membuat desain lebih kuat. Terdapat 2 ukuran yang biasanya digunakan 

untuk snowman: lingkaran kepala kecil, lingkaran badan sedang dan lingkaran 

panjang kaki besar. Ukuran satunya lebih menarik yaitu lingkaran kepala sedang, 

lingkaran badan kecil dan lingkaran panjang kaki besar. 

 

Gambar 2.23 Perbedaan Proporsi Kedua Ukuran 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 36) 

 

Gambar 2.24 Tokoh dengan Kedua Ukuran 

(Sumber: Creating Character With Personality, Tom Bancroft, 2006: 37) 
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6) Buku 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:172) buku diartikan sebagai lembar 

kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Buku kanak-kanak diartikan 

sebagai buku yang ditulis khusus sebagai bacaan anak-anak. 

 Manfaat dan fungsi buku cerita bergambar menurut Mitchell (2012) dalam 

situs online Guru Belajar Nulis yang diakses pada tanggal 10 April 2013 yaitu, 

membantu perkembangan emosi anak, membantu anak belajar tentang dunia dan 

keberadaannya, belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi dan 

pengembangan perasaan, memperoleh kesenangan, untuk mengapresiasi 

keindahan, dan untuk menstimulasi imajinasi. 

Menurut Taryadi (1999:190) anak usia 6 hingga 9 tahun belum terbiasa 

membaca buku yang terdiri dari banyak bab. Usia ini adalah waktunya picture 

book atau buku bergambar, dan dengan informasi tulisan berbahasa sesederhana 

mungkin. Oleh karena itu, penulis akan membuat buku yang tidak banyak bab dan 

lebih menekankan gambar dengan informasi tulisan yang sederhana.  

Buku untuk usia ini lebih banyak ilustrasinya daripada buku untuk remaja, 

karena anak remaja tidak terlalu memerlukan bantuan visual dan sudah lebih 

mampu menginterpretasikan uraian verbal menjadi citra visual. Buku untuk usia 

ini juga umumnya lebih sedikit halamannya, karena span of concentration anak-

anak lebih pendek. Karena itu mereka lebih banyak memerlukan simulasi dan 

sensasi baik verbal maupun visual.  
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Menurut Priyono (2006:3) Cara memilih buku yang baik adalah memilih 

buku dari aspek fisiknya kemudian aspek kebutuhan perkembangan kecerdasan 

intrapersonal, kognitif, bahasa, visual, musik. 

Mengamati hal tersebut, penulis terinspirasi untuk membuat sebuah buku 

ilustrasi yang membahas tentang manfaat buah. Desain dan ilustrasi yang 

digunakan disesuaikan dengan target market yang berusia 6-9 tahun. Menurut 

Eckert, (2009:5) anak-anak menyukai gambar yang spontan tanpa ada peraturan 

yang mengikat serta apapun yang menyenangkan. Buku yang penuh dengan 

gambar atau ilustrasi dapat menarik perhatian mereka. Menurut Zeegen, 

(2009:114) anak-anak belum dapat membaca, informasi dapat disampaikan 

melalui sebuah gambar. Dengan memperhatikan tinjauan-tinjauan diatas, penulis 

akan merancang buku ilustrasi yang sesuai dengan kemampuan baca anak-anak 

sehingga mempermudah mereka memahami isi buku ilustrasi yang penulis 

rancang. 

2.3.4. Prinsip Desain 

Menurut Rustan (2009:74) prinsip-prinsip desain, yaitu:  

a. Urutan/ Sequence, urutan dari yang harus dibaca pertama hingga yang boleh 

dibaca belakangan. Hal ini membuat pembaca secara otomatis mengurutkan 

pandangan matanya sesuai yang  kita inginkan. 
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Gambar 2.25 Ilustrasi yang menunjukkan sequence 

(Sumber: http-//watermarked.cutcaster.com) 

b. Penekanan/ Emphasis, dalam penekanan mendorong satu elemen dalam 

desain menjadi pusat perhatian / point interest.  

 

Gambar 2.26 Ilustrasi untuk menjelaskan prinsip desain emphasis 

(Sumber:https://norwalk.digication.com) 

c. Keseimbangan/ Balance, pembagian berat yang merata pada suatu bidang 

layout sehingga menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-

elemen yang dibutuhkan dalam meletakkan pada tempat yang tepat. Ada dua 

macam keseimbangan, yaitu: 

• Symetrical Balance, keseimbangan formal dimana elemen visual 

memiliki ukuran, bentuk, margin yang seimbang. 
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Gambar 2.27 Ilustrasi Symetrical Balance 

(Sumber:http-//waktattoos.com/large/Skulls_tattoo_453.jpg) 

• Assymetrical Balance, dimana elemen visual seperti tidak beraturan 

tetapi saling berhubungan dan terlihat seimbang.  

 

Gambar 2.28 Ilustrasi Assymetrical Balance 

(Sumber: http-//farm5.static.flickr.com) 

d. Kesatuan/ Unity, tidak berarti hanya kesatuan dari elemen-elemen yang 

secara fisik keliatan, namun juga kesatuan antara yang fisik dan yang non-

fisik yaitu pesan/komunikasi yang dibawa dalam konsep desain tersebut.  

 

Gambar 2.29 Ilustrasi Unity 

(Sumber: http-//farm6.staticflickr.com) 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Sufiani, FSD UMN, 2013



 49 

2.3.5.  Strategi Komunikasi untuk Anak 

Menurut Santrock (2007: 375) terdapat beberapa strategi selain percakapan untuk 

anak yang dapat digunakan orang dewasa untuk meningkatkan penguasaan 

berbahasa anak, yaitu: 

a. Recasting (penyusunan kembali) adalah memparafrasekan (menyusun ulang) 

sesuatu yang telah diucapkan anak, mungkin mengubahnya menjadi sebuah 

pertanyaan. Dalam buku ilustrasi ini digunakan untuk mempertanyakan 

kembali kepada pembaca tentang buah yang disukai. 

b. Expanding (perluasan) adalah menyatakan kembali apa yang diucapkan anak 

dalam bentuk linguistik yang lebih rumit. Dalam buku ilustrasi ini digunakan 

untuk menyatakan kembali kepada pembaca tentang buah yang disukai tokoh. 

c. Labeling (penandaan) adalah mengidentifikasikan nama-nama objek. 

Sepanjang zaman, anak-anak belia kerapkali diminta mengidentifikasikan 

nama-nama objek. Roger Brown (1973) menyebut hal ini permainan kata 

original dan menyatakan bahwa sebagian besar kosakata anak dikembangkan 

olah tekanan dari orang dewasa untuk mengidentifikasikan kata-kata yang 

diasosiasikan dengan objek. Dalam buku ilustrasi ini digunakan untuk 

menjelaskankan kembali kepada pembaca tentang manfaat buah yang berguna 

untuk tubuh. 

Teori-teori ini yang akan penulis gunakan agar penulis mengetahui cara 

penyampaian yang tepat kepada anak-anak sehingga pesan yang ingin penulis 

sampaikan melalui buku ilustras pengenalan manfaat buah bisa dimengerti oleh 

anak-anak khususnya yang berusia 6-9 tahun. 
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