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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam perancangan ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai sumber 

informasi mengenai pokok bahasan yang dikaji. Berikut ini adalah kerangka dari 

tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan 

perancangan visual buku mengenai kesenian Tanjidor, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Tinjauan Pustaka 

(Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Pada bagian kesenian Tanjidor akan dijabarkan mengenai penjelasan 

sejarah atau asal usul musik Tanjidor, perkembangan Tanjidor, pemain dan alat 

musik yang digunakan pada Tanjidor, dan perkembangan Tanjidor saat ini. 

Kemudian, pada teori buku akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan buku dari komponen penyusunnya dan hal-hal yang perlu diperhatikan 
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saat melakukan produksi buku. Teori ilustrasi membahas mengenai ilustrasi 

secara umum dan jenis ilustrasi yang akan digunakan pada perancangan buku ini. 

Yang terakhir adalah teori desain yang menjadi elemen pendukung pada 

proses perancangan buku ini. Pada bagian ini akan dijabarkan elemen-elemen 

pada desain yaitu layout, tipografi, dan warna. 

2.1. Kesenian Tanjidor 

2.1.1. Asal Usul Musik Tanjidor 

Asal usul musik Tanjidor tidak diketahui secara pasti. Menurut Abdurrachman 

(2008, hlm. 48) tanjidor berasal dari bahasa Portugis, tanger yang berarti 

memainkan alat musik dan seorang tangedor (baca: tanjedor) berarti seorang yang 

memainkan alat musik “snaar” (tali), tetapi memainkannya di luar ruangan. 

Kemudian istilah tangedores berarti “brass band” yang dimainkan saat parade 

militer/pawai keagamaan. Sampai kini di Portugal tangedores mengikuti pawai-

pawai keagamaan pada pesta penghormatan Pelindung Masyarakat. Alat musik 

yang digunakan adalah tanbur Turki, tanbur sedang, seruling, dan bermacam 

terompet. Biasanya pawai diikuti oleh boneka besar yang selalu berpasangan 

(laki-laki dan perempuan). Boneka ini persis dengan dengan ondel-ondel Betawi 

pada zaman dulu dan diiringi musik Tanjidor (hlm. 49).  

Pendapat lain muncul dari seorang pengamat musik Belanda, Heins (dalam 

Siswandhi, 1989, hlm. 5-6) yang menjelaskan awalnya budak dan serdadu yang 

memainkan musik. Mereka diberikan instrumen musik Eropa dan memainkannya 

pada bermacam acara. Alat musik yang digunakan kebanyakan alat tiup. Lagu-
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lagu yang dimainkan awalnya adalah lagu pesta dansa, polka mars, lancier, dan 

lagu parade. Namun, lambat laun dimainkan lagu dengan irama khas Betawi. Lalu 

instrumen yang kuat ini dipakai secara turun menurun kemudian lahirlah 

rombongan amatir yang menamakan diri “tanjidor” dengan asal nama Portugis. 

Pendapat Heins tersebut didukung oleh Haan (dalam Siswandhi, 1989, hlm. 6) 

yang menyatakan bahwa rombongan musik keliling yang dipanggil pada pesta 

dansa dan “ngamen” di Jakarta saat perayaan Tahun Baru mungkin berasal dari 

orkes budak. 

 

Gambar 2.2. Salah Satu Grup Tanjidor di Tengah Pertunjukkan 

(Siswandhi, dkk., 1989) 

Walaupun asal usul timbulnya kesenian Tanjidor belum diketahui secara 

pasti, hipotesis mengatakan bahwa kesenian Tanjidor muncul pada abad ke-19 

dari kelompok masyarakat yang dikuasai oleh tuan tanah Belanda dan Tiongkok 

untuk menghormati pejabat-pejabat Belanda apabila datang ke daerahnya 

(Mangkudilaga, 1989, hlm. 21). 
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2.1.2. Perkembangan Tanjidor 

Berbicara mengenai kesenian Tanjidor, bayangan yang terdapat dalam benak 

orang adalah musik mars lama yang dimainkan oleh alat musik kuningan  atau 

tembaga  atau lebih dikenal dengan sebutan brass band, tetapi perlu diketahui 

bahwa orkes brass tidak terbatas pada jenis Tanjidor saja. Contoh lainnya adalah 

drum band dan orkes mars militer. Secara formal, pada dasarnya Tanjidor tidak 

banyak berbeda dengan negara asalnya, Eropa. Faktor lingkungan sosial yang 

menyebabkan perbedaan berbagai aspeknya. Hal ini menjadikan Tanjidor 

merakyat dan menjadi suatu bentuk kesenian yang unik dan tidak dapat disatukan 

dengan orkes brass, drum band, dan lainnya (Parani, 1989, hlm. 52). 

Pertumbuhan dan perkembangan kesenian Tanjidor dari dahulu hingga 

sekarang dilihat dari bagaimana susunan masyarakat berdasarkan kelompok suku 

yang mendiami Jakarta (Mangkudilaga, 1989, hlm. 16). Kesenian tanjidor adalah 

salah satu bentuk kesenian yang pernah tumbuh di kalangan masyarakat Jakarta, 

Bekasi, Krawang, dan Tangerang. Dalam kehidupan masyarakat, kesenian 

Tanjidor berfungsi sebagai hiburan khususnya bagi masyarakat lapisan bawah dan 

peranakan Tiongkok. Hal tersebut disebabkan karena kesenian Tanjidor tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat tuan-tuan tanah Belanda dan Tiongkok 

(Mangkudilaga, 1989, hlm. 21).  

Bagi peranakan Tiongkok sampai tahun 1950-an saat tahun baru 

Tiongkok, Tanjidor merupakan hiburan. Mereka membiarkan Tanjidor bermain di 

depan rumah mereka. Selain sebagai hiburan, Tanjidor juga memiliki fungsi 

khusus sebagai pengiring upacara sawer, pengantin laki-laki (nadran), pengantin 
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sunat, upacara ngarak kuya, dan upacara di kuil Tiongkok (Mangkudilaga, 1989, 

hlm. 21-23). 

Pertunjukkan Tanjidor dalam suatu acara pesta dimulai dengan memainkan 

lagu-lagu maras (mars) yang bertujuan untuk menarik perhatian penonton ke 

tempat keramaian tersebut (Mangkudilaga, 1989, hlm. 21-22). Sampai dengan 

tahun 1950-an, masyarakat Betawi lebih mengenal nama Tanji dibandingkan 

dengan Tanjidor. Saat itu Tanji sangat popular, bahkan Tanji lebih dikenal 

dibandingkan dengan gambang kromong karena alat musik yang digunakan Tanji 

lebih mudah dibawa dan hanya terdiri dari alat tiup dan alat pukul saja. Begitu 

terkenalnya setiap ada perayaan selalu dimeriahkan oleh musik Tanjidor (Miranti, 

2003, hlm. 34). 

Ada masanya dimana mereka berkeliling atau “ngamen” dan diminta 

bermain semalam suntuk untuk memeriahkan malam sebelum hari raya Imlek 

(Lohanda, 1989, hlm. 35). Namun pada tahun 1952, pada masa pimpinan walikota 

Sudiro, keberadaan tanjidor dilarang karena dianggap merendahkan orang pribumi 

atas aksi “ngamen” mereka. Sejak saat itu, tanjidor mulai mengalami kemerosotan 

(suara.com, 2014). 

2.1.3. Musik Tanjidor 

Jumlah pemain terdiri atas 10-15 orang. Para pemainnya disebut panjak Tanji dan 

biasanya memiliki hubungan darah. Namun, tidak menutup kemungkinan orang 

luar untuk menjadi pemain Tanjidor. Alat musik yang digunakan pada musik 

Tanjidor terdiri dari 9 buah yang pokok. Berikut alat musik yang digunakan, yaitu 
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panil/triangle (perkusi), simbal/cymbal (perkusi), tambur/snare drum (perkusi), 

bedug/tanji/bas drum (perkusi), bas selendang/sousaphone (perkusi), 

trombon/trombone (tiup), tenor/tuba tenor (tiup), piston/trompet (tiup), klarinet 

(tiup) (Haryadi, 1989, hlm. 58-59). Uniknya para pemain musik tanjidor selalu 

bermain tanpa partitur. Tidak ada ketentuan yang baku dan inilah yang menjadi 

ciri khas Tanjidor sampai saat ini (Samantha, 2014). 

Gambar 2.3. Alat Musik Tanjidor 

(www.google.com, 2015) 

Menurut kaidah yang dianut, dalam kesenian Tanjidor terdapat kerangka 

lagu atau repertoar yang akan dimainkan. Diawali dengan Maras dan Uas 

kemudian setelah itu dimainkan lagu-lagu golongan Betawi atau Kromongan, 

Sunda, dan melayu modern. Permainan lagu tersebut disesuaikan dengan 

keinginan dan selera masyarakat, tetapi dalam situasi apapun, penampilan mereka 

selalu diawali dengan lagu-lagu Maras dan Uas yang menjadi identitas Tanjidor 

(Haryadi, 1989, hlm. 60). 
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Pada setiap pertunjukkan, kelompok Tanjidor selalu mengenakan kostum 

seragam, kecuali bila mereka ditanggap oleh kerabat dekat. Seragam yang 

digunakan biasanya adalah (Miranti, 2003, hlm.70-71): 

1. Celana panjang dengan motif batik dengan atasan model baju koko berwarna 

putih. Kemudian menggunakan sepotong kain batik atau sarung yang 

dililitkan pada leher masing-masing pemain dan menggunakan topi peci. 

Untuk alas kaki menggunakan sepatu/sepatu sandal berwarna hitam. 

2. Celana panjang berwarna putih dengan atasan model jas berwarna putih. 

Kemudian dililitkan sarung yang diikat pada pinggang dan menggunakan topi 

peci dan alas kaki sepatu berwarna hitam. 

3. Celana panjang hitam dengan atasan model baju koko berwarna putih. 

Menggunakan sarung yang dililitkan pada leher dan menggunakan topi peci 

dan alas kaki sepatu berwarna hitam. Selain itu, dapat menggunakan celana 

panjang hitam dengan atasan berwarna dan bermodel bebas. 

2.1.4. Tanjidor Saat Ini 

Saat ini musik Tanjidor lebih banyak ditanggap untuk memeriahkan suatu 

perayaan, seperti hari ulang tahun Jakarta. Musik Tanjidor mengalami pergeseran 

fungsi. Awalnya sebagai pengiring pesta para tuan tanah, kini untuk memeriahkan 

perayaan bahkan penyambutan tamu. Pergeseran fungsi ini sebagai salah satu 

upaya mereka untuk bertahan hidup (Miranti, 2003, hlm. 39-40). 

Racmat (dalam Asdhiana, 2014) menjelaskan bahwa pada awal 

kemunculannya, musik Tanjidor yang didominasi oleh alat musik tiup merupakan 
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kesenian masyarakat papan atas. Namun, kini tanjidor hanya dimainkan oleh 

masyarakat pinggiran Jakarta. Seiring dengan perkembangan waktu, upaya musik 

Tanjidor untuk bertahan ditandai dengan munculnya banyak kombinasi seperti 

Jipeng (Tanji Topeng), Jinong (Tanji Lenong), Tanji Godot, Jikres (Tanji Orkes), 

dan Bajidoran (Parani, 1989, hlm. 55-56). 

2.2. Buku 

Menurut Haslam (2006, hlm. 6) buku merupakan bentuk tertua dari sebuah 

dokumentasi yang menyampaikan pengetahuan dunia, ide, dan kepercayaan. Buku 

adalah suatu wadah yang terdiri dari serangkaian halaman yang dicetak dan terikat 

yang digunakan untuk mengumumkan dan mengirimkan pengetahuan kepada para 

pembaca agar melek huruf sepanjang waktu dan ruang (hlm. 9). Hal tersebut juga 

ditambahkan oleh Arifin dan Kusrianto (2009) bahwa buku adalah sebuah media 

pembelajaran yang sangat fundamental dan paling bertahan lama. Peranan buku 

dalam pembelajaran tidak hanya sebagai transfer of knowledge, tetapi juga 

sebagai sumber inspirasi dan motivator (hlm. xviii). 

2.2.1. Komponen Buku 

Komponen merupakan bagian atau halaman dari buku seperti catatan edisi, 

pengantar, indeks, atau cover depan dan belakang. Kenyataannya, tidak selalu 

buku itu dirancang dengan semua komponen dan urutan yang baku. Komponen ini 

sebagai pedoman atau acuan yang dapat digunakan dalam membuat suatu buku 

(Sutopo, 2006, hlm. 11). Sutopo juga menjelaskan terdapat dua pembagian 

komponen buku berdasarkan fisik dan substansi. Berdasarkan fisik terdiri tiga 

bagian (hlm. 12-13), yaitu: 
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1. Jaket adalah bagian terluar dari kulit buku dan berfungsi sebagai pelindung 

cover buku. Tidak selalu setiap buku menggunakan jaket. 

2. Cover merupakan bagian yang dilindungi oleh jaket dan melindungi bagian 

dalam (bookblock). Karena cover adalah bagian buku yang terlihat dari luar, 

maka cover harus dibuat semenarik mungkin. Cover terdiri dua bagian, yaitu 

depan dan belakang. 

3. Bookblock adalah kumpulan dari beberapa lembar kertas yang dicetak. 

Bookblock terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian teks, dan 

bagian akhir. 

Bagian awal atau voorwerk terdiri dari france title/half title (judul 

kecil), halaman judul (judul, penulis, dan penerbit), halaman 

persembahan/dedikasi, kata pengantar, dan daftar isi. Untuk bagian teks/isi 

terdiri dari bab-bab dengan topik yang berbeda, sedangkan untuk bagian akhir 

terdiri dari lampiran, daftar istilah, bibliografi, dan indeks (hlm. 13-14). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Cover Buku dan bookblock 

(Sutopo, 2006) 
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Menurut Haslam (2006, hlm. 20-21) dalam pembuatan buku, terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dikarenakan setiap bagian buku memiliki 

nama secara teknis yang digunakan dalam penerbitan. Berikut ini gambaran dari 

komponen buku, sebagai berikut: 

Gambar 2.5. Komponen Buku 

(Haslam, 2006) 

2.2.2. Produksi Buku 

Menurut Sutopo (2006, hlm. 17) tahap pertama dalam produksi buku adalah 

memperkirakan tebal buku atau banyaknya halaman buku. Seorang desainer perlu 

terlibat dalam menentukan banyaknya jumlah halaman. Kebanyakan orang 

memperkirakan halaman buku cukup dengan cara membandingkan naskah ketik 

dengan huruf cetak dan format bukunya. Sutopo menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang ikut menentukan seperti ukuran kertas, spasi baris ketikan, 

ukuran huruf, pola ketikan, pola layout, leading atau jarak antar baris teks, 

ilustrasi yang digunakan, dan ukuran atau format buku (hlm. 18). 
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Selain itu, perlu diperhatikan bahan media yang akan digunakan yaitu 

kertas. GSM, paper grain, dan paper direction adalah kunci saat 

mempertimbangkan jenis kertas yang digunakan. GSM adalah berat dari kertas 

dalam gram. Paper grain adalah serat yang terdapat pada kertas. Serat inilah yang 

menentukan kelenturan dari sebuah kertas. Paper direction adalah arah serat yang 

terdapat pada kertas yang dapat menentukan kehalusan saat dicetak (Ambrose & 

Harris, 2008, hlm. 157). Dalam pemilihan kertas, perlu diperhatikan jenis dan 

kualitas yang ditawarkan oleh tiap kertas. Setiap kertas memiliki karakteristik 

yang berbeda saat dicetak seperti kelembutan, daya serap, daya tembus cahaya, 

dan daya tahan tinta (hlm. 159). 

Proses terakhir dalam produksi buku adalah binding. Binding adalah 

sebuah proses dimana semua halaman buku disatukan dan digabungkan dengan 

aman, sehingga berfungsi sebagai publikasi (hlm. 166). Menurut  Ambrose dan 

Harris (2008, hlm. 167), terdapat berbagai jenis binding antara lain: 

1. Comb binding adalah binding yang menggunakan bahan plastik dan memiliki 

tulang belakang berbentuk cincin yang mengikat. Binding jenis ini 

memungkinkan dokumen dapat dibuka kembali. 

2. Spiral binding adalah binding yang menggunakan material berbahan kawat 

logam dan berbentuk spiral. 

3. Wiro binding serupa dengan jenis spiral. Yang membedakan adalah bentuk 

spiral yang digunakan. 
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4. Open bind adalah metode binding dengan memperlihatkan bagian-bagian dari 

tulang belakang buku. Dilakukan dengan menjahitkan tiap ruas buku. 

5. Singer stitch adalah metode binding dengan mengikat satu halaman penuh 

dimana setiap halaman tersebut dijahit bersama-sama. 

6. Perfect bound adalah binding dengan mengikatkan bagian punggung buku 

dengan perekat yang fleksibel. 

7. Case or edition binding, terdapat pada buku dengan hard cover dimana cover 

dan punggung buku menjadi satu bagian. 

8. Saddle stitch adalah binding menggunakan lempengan kawat besi yang 

tertanam di antara punggung buku. 

2.3. Ilustrasi 

Ilustrasi didefinisikan sebagai gambar atau foto yang bertujuan untuk menjelaskan 

teks sekaligus menciptakan daya tarik (Supriyono, 2010, hlm. 51). Menurut 

Supriyono (2010, hlm. 50) tujuan dari ilustrasi adalah untuk memperjelas 

informasi atau pesan dan sekaligus sebagai alat untuk menarik perhatian 

pembaca/attention grabber. Penggunaan ilustrasi yang berlebihan dapat 

membingungkan dan mengurangi nilai keterbacaan (hlm. 51). Menurut Male 

(2007, hlm. 19) terdapat lima peran ilustrasi secara umum, yaitu menyampaikan 

informasi (information), menjelaskan sesuatu (commentary), bercerita (narrative 

fiction), mengajak (persuasion), dan identitas (identity). Lima peran tersebut akan 

menentukan bentuk dari sebuah ilustrasi yang digunakan, tetapi dalam 

mengaplikasikannya dapat dikombinasikan satu peran dengan peran lainnya. 
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Selain itu, Supriyono (2010, hlm. 51) juga menjelaskan kriteria ilustrasi 

yang menarik perhatian adalah komunikatif, informatif, dan mudah dipahami; 

menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca; ide baru/original; mempunyai 

daya pukau yang kuat; dan jika menggunakan foto atau gambar, harus memiliki 

kualitas yang memadai dari aspek seni dan teknik pengerjaan. 

Sudah banyak ilustrasi yang siap pakai di komputer, tetapi desainer 

profesional umumnya kurang menyukai penggunaan ilustrasi dari komputer 

karena dianggap tidak orisinil, tidak kreatif, dan tidak memiliki keunikan spesial 

(Supriyono, 2010, hlm. 51). Beliau juga menjelaskan tujuan adanya sebuah 

ilustrasi (hlm. 52), yaitu: 

1. Menangkap perhatian pembaca, 

2. Memperjelas isi yang terkandung dalam teks, 

3. Menunjukkan identitas perusahaan, 

4. Menunjukkan produk yang ditawarkan, 

5. Meyakinkan pembaca terhadap informasi yang disampaikan melalui teks, 

6. Membuat pembaca tertarik untuk membaca judul, 

7. Menonjolkan keunikan produk, dan 

8. Menciptakan kesan yang mendalam terhadap produk atau pengiklan. 

Ilustrasi sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Menurut 

Male (2007), ilustrasi dapat dikelompokkan menjadi: 
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1. Dokumentasi, petunjuk, dan instruksi. Ilustrasi digunakan sebagai visual yang 

dapat mengkomunikasi informasi sesuai dengan konteks yang disajikan 

seperti sejarah, pengetahuan alam, kesehatan, teknologi, dan budaya (hlm. 

86). 

2. Penjelasan/commentary. Ilustrasi menjadi suatu esensi yang bersifat 

menjelaskan melalui visual. Fungsinya bersimbiosis dengan jurnalisme yang 

terkandung dalam koran dan majalah. 

3. Bercerita/storytelling. Melalui ilustrasi, seluruh gagasan digabungkan ke 

dalam kata-kata dan gambar yang saling berinteraksi menceritakan cerita 

(hlm. 141). 

4. Bujukan/persuasion. Ilustrasi dapat menjadi sarana untuk membujuk. Biasa 

digunakan saat melakukan promosi. Ilustrasi mampu menggerakkan atau 

menggugah hati yang melihatnya (164-171). 

5. Identitas/identity. Ilustrasi digunakan untuk meningkatkan identitas suatu 

produk seperti buku, musik, atau suatu brand (hlm. 172-182). 

2.3.1. Ilustrasi Manual 

Ilustrasi manual adalah teknik gambar yang dihasilkan melalui keterampilan 

tangan yang dapat menciptakan ciri khas dari gaya masing-masing seniman. 

Menurut Studio (2011) setiap orang memiliki teknik menggambar sendiri. 

Namun, umumnya dapat dibagi menjadi beberapa langkah (hlm. 7-8), yaitu: 
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1. Membuat pola dasar/rancangan awal. Ini merupakan langkah awal yang 

bertujuan untuk membantu dalam menangkap bentuk objek yang akan di 

gambar. 

2. Pembentukan. Tahap pembentukan objek ini terdiri dari sketsa objek atau 

bagian objek secara lebih jelas dan mengarsir objek tersebut. 

3. Pewarnaan/coloring. Pada tahap ini, diperlukan teknik mengarsir dengan 

baik. Selain itu, perlu juga memahami karakter pensil yang digunakan, 

mengolah, dan memadukan serta mengontrol pemakaian warna. 

4. Pendetailan Akhir. Tahap ini merupakan tahap akhir atau finishing. Biasanya 

memakan waktu paling lama karena pada tahap ini dilakukan pengarsiran 

ulang atau memberikan warna kembali. 

Ilustrasi manual dapat terbagi menjadi beberapa jenis apabila ditinjau dari 

beberapa aspek, yaitu: 

1. Teknik Goresan 

Terdapat beberapa teknik goresan dalam menggambar ilustrasi manual, 

sebagai berikut: 

a. Teknik Outline 

Teknik adalah cara menggambar hanya dengan menggunakan garis yang 

terlihat. Biasanya saat akan menggambar objek yang memiliki bentuk 

yang kompleks, objek diubah menjadi bagian yang sederhana dengan 

fokus pada tepian objek tersebut (Combs & Hoddinott, 2011, hlm. 44). 
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Gambar 2.6. Contoh Gambar dengan Teknik Outline 

(Combs & Hoddinott, 2011) 

b. Teknik Arsir 

Teknik ini dilakukan dengan menambahkan arsiran (gabungan garis-

garis) dan tekstur untuk memberikan efek bayangan, kedalaman, terang 

gelap dan volume agar terlihat lebih realistik (Combs & Hoddinott, 2011, 

hlm. 47-50). Dalam melakukan teknik ini, kita dapat menampilkan 

berbagai karakter seperti kulit, kain, atau rambut. Dan masing-masing 

karakter memiliki sifat dan perlakuan yang berbeda. Kekuatan atau 

tekanan arsir memberikan hasil yang berbeda (Rohman, 2015, hlm. 6). 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Contoh Gambar dengan Teknik Arsir 

(Combs & Hoddinott, 2011) 
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c. Teknik Blocking 

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan warna secara blok, sehingga 

warna tidak menghasilkan gradasi atau transisi. Bagian satu dengan yang 

lain ditunjukkan dengan perbedaan warna. Pewarnaan ini memberi kesan 

datar. 

d. Teknik Dot/Pointilisme 

Teknik ini dilakukan dengan menyusun kombinasi titik-titik, sehingga 

membentuk suatu objek tertentu dan memberikan kesan terang gelap. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Gambar dengan Teknik Dot/Pointilisme 

(www.google.com, 2014) 

2. Alat 

Dalam membuat ilustrasi atau menggambar manual diperlukan peralatan 

utama seperti sketchbook, pensil, penghapus, rautan, penggaris, charcoal, 

spray fix, dan portfolio. Selain itu, dalam menggambar juga dapat melakukan 

eksperimen dengan media lain seperti pensil warna, krayon, atau kapur 

(Combs & Hoddinott, 2011, hlm. 35-39). 

3. Corak dan Bentuk (Gaya Gambar) 
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Menurut Tanudjaja (2007, hlm. 174) berdasarkan corak dan bentuk, ilustrasi 

dapat dibagi menjadi enam macam, yaitu: 

1) Ilusrasi realistis adalah ilustrasi yang menggambarkan secara nyata 

dengan wujud objek yang ditangkap oleh indera penglihatan, serta 

menggambarkan nyata cerita suatu naskah yang ditampilkan. 

2) Ilustrasi dekoratif adalah ilustrasi yang bentuk visualnya terletak pada 

permainan unsur garis, bidang, warna, dan komposisi yang hasil 

keseluruhannya bersifat flat. 

3) Ilustrasi kartunal adalah ilustrasi yang menggunakan bentuk jenaka atau 

bentuk realis yang mengalami distorsi atau perubahan. 

4) Ilustrasi ekspresionistis adalah ilustrasi yang mengutamakan kebebasan 

berekspresi dalam membuat karya. Bersifat bebas, sehingga 

menghasilkan objek-objek yang bebas pula. 

5) Ilustrasi surealis adalah ilustrasi yang menggambarkan khayalan atau 

mimpi, tidak terbatas antara kenyataan dan mimpi. 

6) Ilustrasi absurd/abstrak adalah ilustrasi yang menggambarkan wujud 

yang tidak masuk akal untuk kepentingan naskah yang ditampilkan. 

2.3.2. Fotografi 

Fotografi berasal dari bahasa Yunani, photos (cahaya) dan graphos (menggambar 

atau melukis) yang arti sesungguhnya adalah menggambar atau melukis dengan 

cahaya (Mahendra, 2010, hlm. 1). Suatu foto tidak hanya sekedar kertas yang 
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bergambar. Foto perlu dapat memberikan ungkapan, cerita, atau perasaan. Melalui 

foto, kita dapat menceritakan suatu kejadian yang telah berlangsung atau dialami 

dan memberikan suatu informasi (hlm. 2). Menurut Tjin, fotografi adalah media 

komunikasi antara fotografer dan penikmat foto. Agar komunikasi dapat 

tersampaikan dengan baik, fotografer perlu mengkomposisikan foto dengan baik. 

Komposisi dalam fotografi adalah cara menempatkan elemen-elemen visual 

dalam sebuah foto (2012, hlm. 43). 

2.3. Desain 

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 (Safanayong, 2006, hlm. 2). Desain 

berasal dari kata Latin, designare yang berarti to plan and carry out by artistic 

arrangement or in a skillful way (hlm. 2). 

Safanayong (2006, hlm. 3) menjelaskan empat fungsi desain komunikasi 

visual sebagai berikut: 

1. Untuk memberitahu/memberi informasi, mencakup menjelaskan, 

menerangkan, dan mengenalkan. 

2. Untuk memberi penerangan, mencakup membuka pikiran dan menguraikan. 

3. Untuk membujuk, mencakup menganjurkan. Komponennya adalah 

kepercayaan, daya tarik, dan logika. 
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4. Untuk melindungi. Dalam hal ini, fungsi khusus untuk desain kemasan dan 

kantong belanjaan. 

Menurut Landa (2011, hlm. 65), unsur-unsur desain terdiri dari garis, 

bentuk, warna, dan tekstur. Selain itu dalam desain, terdapat elemen penyusun 

yang memiliki peran berbeda-beda. Elemen penyusun tersebut, yaitu: 

2.3.1. Layout 

Layout adalah tata cara peletakan untuk membimbing dan memberikan informasi 

sekaligus menghibur pembacanya (Ambrose & Harris, 2011, hlm. 10). Dalam 

sebuah layout terdapat beberapa elemen seperti elemen teks, visual, dan lainnya. 

Tujuan dari layout adalah menampilkan elemen teks dan gambar agar komunikatif 

dan dapat memudahkan pembaca untuk menerima pesan yang disajikan 

(Anggraini & Nathalia, 2013, hlm. 75). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat layout adalah penerapan 

prinsip-prinsip layout. Berikut prinsip-prinsip layout tersebut (Anggraini & 

Nathalia, 2013, hlm. 75-77), sebagai berikut: 

1. Sequence 

Sequence adalah alur yang mengarahkan mata saat melihat layout. Layout 

yang baik dapat mengarahkan pembaca ke dalam informasi yang disajikan. 

2. Emphasis 

Emphasis adalah penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout. Penekanan 

ini berfungsi agar pembaca terarah dan fokus pada bagian yang penting. 

Penekanan dapat dilakukan melalui memberikan ukuran huruf yang lebih 
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besar, menggunakan warna yang kontras, atau dengan meletakkan hal yang 

penting dalam posisi yang menarik perhatian. 

3. Balance 

Balance digunakan untuk mengatur keseimbangan elemen pada layout. 

Prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua, yaitu simetris dan asimetris. 

4. Unity  

Unity adalah menciptakan kesatuan pada desain secara keseluruhan. Seluruh 

elemen yang digunakan harus saling berkaitan satu sama lain. 

Menurut Kusrianto (2007, hlm. 310-326) terdapat ragam jenis layout 

berdasarkan komposisi penyajiannya. Berikut jenis-jenis layout sebagai berikut: 

1. Mondrian adalah layout dengan penyajian komposisi mengacu pada bentuk 

square/landscape/portrait. Bidangnya berbentuk sejajar yang dapat memuat 

gambar dan teks yang saling berpadu. 

2. Multipanel adalah layout yang berbentuk satu bidang penyajian dan terbagi 

menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama. 

3. Picture window adalah layout yang dimana suatu objek menjadi inti dari 

pesan dan ditampilkan dalam bentuk close up. 

4. Copy heavy adalah jenis layout yang lebih mengutamakan copywriting 

(komposisi layout didominasi oleh teks). 
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5. Frame adalah layout yang dibatasi oleh border atau bingkai dan membentuk 

suatu narasi/cerita. 

6. Sircus adalah layout yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi antara gambar dan teks tidak beraturan. 

7. Grid layout adalah layout yang mengacu pada skala grid. 

8. Informal balance adalah layout menampilkan elemen visualnya dengan 

perbandingan yang tidak seimbang. 

9. Silhouette adalah layout yang penyajiannya berupa ilustrasi atau fotografi 

yang menonjolkan bayangan. 

10. Bleed adalah layout yang dikelilingi oleh frame. 

11. Rebus adalah layout yang menampilkan perpaduan komposisi gambar dan 

teks yang membentuk suatu cerita. 

Grid digunakan untuk mengatur ruang dan informasi bagi pembaca. 

Sebelum memulai proses layouting, perlu diketahui juga komponen dasar yang 

dimiliki dalam sebuah grid, seperti columns (kontainer bagian vertikal), modules 

(bagian individu suatu divisi yang sudah dibatasi oleh jarak spasi), margins (jarak 

antara lembar kerja dalam dan luar), spatial zones (gabungan beberapa module 

atau column), dan flowlines (garis bantu horizontal) (Tondreau, 2009, hlm. 10). 
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Gambar 2.9. Anatomi Grid 
(Landa, 2011) 

Berikut ini penjabaran dari masing-masing bagian dari anatomi grid 

(Landa, 2011, hlm. 161-162) sebagai berikut: 

1. Margin didefinisikan sebagai batasan berupa ruang kosong di setiap tepi 

halaman cetak atau digital (kanan, kiri, atas, bawah). Margin berfungsi 

sebagai frame di sekitar konten visual dan fotografi. Yang perlu diperhatikan 

dalam menentukan margin adalah bagaimana margin dapat menampilkan isi 

dengan baik, legibility, stabilitas, proporsi agar menghasilkan harmoni, 

menampilkan visual yang diinginkan, dan margin simetris atau asimetris. 

2. Column adalah pengaturan bagian vertikal yang digunakan untuk menampung 

teks dan gambar. Dalam suatu grid, jumlah column tergantung konsep, 

tujuan, dan bagaimana konten tersebut ingin disampaikan. 
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3. Flowline adalah pengaturan bagian horizontal dalam sebuah grid dan 

bertujuan untuk mengatur alur dari visual. 

4. Module adalah bagian individu yang dibatasi oleh column dan flowline. 

Biasanya bagian teks dan gambar diletakkan pada satu module atau lebih. 

5. Spatial Zone adalah beberapa bagian yang terdiri dari gabungan module dan 

column. Spacial zone bisa bagian untuk teks atau gambar. 

Birdsall (dalam Tondreau, 2009) menyatakan bahwa grid terkadang 

disalahpahami dan disalahgunakan dalam layouting. Grid akan berguna apabila 

digunakan sebagai suatu material untuk menangani (hlm. 7). 

Samara (dalam Anggraini & Nathalia, 2013, hlm. 82-89) menyebutkan 

beberapa jenis grid standar yang dapat digunakan yaitu: 

1. Manuscript Grid 

Manuscript Grid adalah grid yang memiliki struktur paling sederhana karena 

hanya  terdiri dari satu kolom. Jenis grid ini banyak ditemukan pada buku, 

novel, atau esai yang hanya terdiri dari teks. Namun, grid ini juga dapat untuk 

meletakkan gambar. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan grid jenis ini 

adalah penggunaan margin dan tipografi karena dapat mempengaruhi 

ketertarikan pembaca, kenyamanan, dan stimulasi. 

2. Column Grid 

Grid jenis ini tersusun dengan menempatkan beberapa kolom dalam 

formatnya. Penggunaan kolom ini lebih fleksibel dan biasa digunakan pada 
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layout publikasi dengan tingkatan yang lebih kompleks atau ingin 

memadukan teks dan gambar. Jumlah dan ukuran kolom bebas disesuaikan 

dengan informasi yang ingin disampaikan. Jumlah kolom yang digunakan 

akan memperlihatkan kedinamisan suatu layout. 

3. Modular Grid 

Modular Grid adalah column grid dengan menambahkan bagian rows/baris. 

Penambahan ini akan memperlihatkan konsistensi antara kolom dan barisnya. 

Grid jenis ini biasa digunakan pada format publikasi yang lebih kompleks. 

4. Hierarchical Grid 

Grid jenis ini biasa ditemukan pada layout website. Hierarchical Grid 

dirancang dengan mengandalkan intuisi dalam peletakan elemennya. Grid ini 

lebih dinamis karena tidak memiliki interval yang diulang secara teratur. 

Untuk lebar kolom cenderung bervariasi. 

2.3.2. Tipografi 

Menurut Landa (2011, hlm. 44) tipografi adalah suatu desain dari huruf dan 

pengaturan komposisi huruf-huruf tersebut. Hal tersebut dipertegas oleh 

Sihombing (2003, hlm. 58) yang menyatakan tipografi merupakan representasi 

visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan merupakan properti visual yang 

pokok dan efektif. Sunarto (dalam Sihombing, 2003, hlm. vii) juga mengutarakan 

bahwa tipografi memainkan peranan penting dalam keberhasilan suatu bentuk 

komunikasi visual, baik sebagai unsur utama atau pelengkap. Selain itu, tipografi 
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dapat menjadi inti gagasan suatu komunikasi dan huruf menjadi satu-satunya 

visualisasi yang efektif.  

Menurut Supriyono (2010, hlm. 23) dalam melakukan pemilihan jenis dan 

karakter huruf serta cara pengelolaannya sangat menentukan keberhasilan dari apa 

yang ingin disampaikan. Anggraini dan Nathalia (2013, hlm. 53) juga 

menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan jenis huruf harus memperhatikan dua 

hal yang mendasar yaitu karakter produk yang ingin ditonjolkan dan karakter 

segmen pasarnya. Karena kurangnya perhatian terhadap tipografi dapat 

mempengaruhi desain yang indah, terlebih tidak komunikatif. Seorang desainer 

perlu mengetahui bentuk huruf/komposisi huruf karena akan menunjang arah 

desain dan memberi reaksi yang diinginkan. 

Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat mengolah 

tipografi (Anggraini & Nathalia, 2013, hlm. 67-72) yaitu ukuran huruf, hierarki 

dalam tipografi, jumlah jenis huruf yang digunakan, variasi huruf, pengaturan 

spasi baris dan spasi huruf, panjang baris teks, dan penataan baris. Hal tersebut 

akan mempengaruhi legibility dan readability suatu tipografi. Legibility adalah 

kualitas huruf dalam tingkat kemudahannya untuk dibaca. Legibility perlu 

diperhatikan dalam pemilihan huruf karena huruf memiliki energi yang dapat 

mengaktifkan gerak mata. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan keterbacaan dan 

interaksi huruf dengan ruang dan elemen visual disekitarnya (Sihombing, 2003, 

hlm. 58). Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungan 

dengan huruf lain, sehingga terlihat jelas. Khususnya spasi antara huruf. 
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Readibility berkaitan dengan keterbacaan suatu huruf oleh pembaca (Anggraini & 

Nathalia, 2013, hlm. 65). 

Menurut Landa (2011, hlm. 47-48) terdapat klasifikasi pada typeface 

berdasarkan bentuk dan sejarahnya, yaitu: Old Style, Transitional, Modern, Slab 

Serif, Sans Serif, Gothic, Script, dan Display. Dalam melakukan pemilihan 

typeface perlu disesuaikan dengan target yang dituju karena bentuk dari setiap 

typeface memiliki gaya dan irama yang berbeda dan berasosiasi dengan perasaan 

tertentu (Samara, 2006, hlm. 6). 

2.3.3. Warna 

Menurut Landa (2011, hlm. 19) warna merupakan elemen desain yang sangat kuat 

dan provokatif. Warna adalah energi cahaya yang dipancarkan. Warna terbagi 

menjadi dua, yaitu additive dan subtractive. Warna additive adalah warna yang 

berasal dari cahaya/spectrum, sedangkan warna substractive adalah warna yang 

berasal dari bahan/pigmen. Selain itu, unsur warna terbagi menjadi tiga kategori, 

yaitu hue, value, dan saturation. Hue adalah nama dari warna seperti merah, hijau, 

dan kuning. Value lebih mengacu pada tingkatan terang gelap suatu warna seperti 

biru muda dan hijau tua, sedangkan saturation adalah tingkat intensitas dari warna 

seperti biru terang dan hijau suram (hlm. 20). 

Warna dasar/warna primer/primary color adalah warna yang bekerja 

dengan cahaya di layar. Warna primer terdiri dari merah, hijau, dan biru (RGB). 

Ketiga warna tersebut juga dikenal dengan additive primaries karena ketika ketiga 
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warna tersebut disatukan dengan perbandingan yang sama akan menghasilkan 

warna putih (hlm. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Diagram Warna Additive 

(Landa, 2011) 

Dalam pewarna pigmen seperti cat air atau pensil warna, warna subtractive 

primary terdiri dari merah, kuning, dan biru. Disebut warna primary karena 

warna-warna tersebut tidak dapat dicampurkan dengan warna lain, melainkan 

dengan warna mereka sendiri seperti merah + kuning = biru dan kuning + biru = 

hijau. Hasil percampuran warna tersebut yang disebut dengan warna secondary 

(hlm. 20).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Diagram Warna Subtractive 

(Landa, 2011) 
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Menurut Brewster (dalam Anggraini & Nathalia, 2013, hlm. 38-40), warna 

yang ada di alam dapat dikelompokkan menjadi empat warna yaitu: 

1. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna dasar yang bukan berasal dari campuran 

warna-warna lain. Yang tergolong dalam warna primer adalah merah, biru, 

kuning. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan 

perbandingan 1:1. Warna yang dihasilkan adalah jingga, hijau, dan ungu. 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan pencampuran salah satu warna primer dan warna 

sekunder. 

4. Warna Netral 

Warna netral merupakan hasil pencampuran ketiga warna dasar dengan 

perbandingan 1:1:1. Biasanya hasil campuran yang tepat akan menuju warna 

hitam. 

Supriyono (2010, hlm. 70) menjelaskan bahwa warna merupakan salah 

satu elemen visual yang dapat menarik perhatian pembaca. Perlunya berhati-hati 

dalam melakukan pemilihan warna karena warna yang kurang tepat dapat 

merusak citra, nilai keterbacaan, dan menghilangkan gairah baca. Selain itu, 

warna dapat menciptakan mood, sehingga membuat teks lebih berbicara. 

Anggraini dan Nathalia (2013) juga menjelaskan bahwa warna merupakan unsur 
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penting dalam objek desain. Warna dapat menampilkan identitas atau citra yang 

ingin disampaikan. Warna juga merupakan elemen yang dapat menarik perhatian, 

mingkatkan mood, dan lainnya. Apabila salah dalam memilih warna, maka akan 

menghilangkan minat untuk membaca (hlm. 37). 

Warna dan emosi sangat berkaitan erat sebagai gambaran tentangan 

konsep dan perasaan melampaui kata-kata dan bahasa (Bleicher, 2012, hlm. 40). 

Berikut ini arti warna berdasarkan lingkup universal menurut Anggraini dan 

Nathalia (2013, hlm. 38), sebagai berikut: 

1. Merah 

Warna yang paling emosional dan cenderung ekstrem. Warna merah 

mewakili agresif, keberanian, semangat, percaya diri, gairah, dan kekuatan. 

2. Merah Muda/pink 

Merah muda merupakan warna yang menyiratkan sesuatu yang lembut dan 

tenang. Warna ini menyimbolkan cinta, kasih sayang, dan feminism. 

3. Biru 

Warna biru identik dengan elemen langit, air, dan udara. Biru juga berasosiasi 

dengan alam dan melambangkan keharmonisan, kesetiaan, ketenangan, dan 

kepercayaan. 

4. Kuning 

Warna kuning dapat meningkatkan konsentrasi. Warna ini juga mewakili 

simbol persahabatan, optimis, santai, gembira, harapan, tolerasi, dan 

eksentrik. 
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5. Hijau 

Warna hijau melambangkan alam, kehidupan, kesehatan, natural, dan sebagai 

simbol fertilitas. 

6. Jingga 

Warna ini melambangkan sosialisasi, keceriaan, kehangatan, semangat, segar, 

keseimbangan, dan energi. 

7. Ungu 

Warna ungu memberi kesan spiritual yang magis, mistis, misterius, dan 

mampu menarik perhatian. Selain itu, warna ini juga menyimbolkan 

kekayaan dan kebangsawanan. 

8. Coklat 

Warna coklat merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi, stabil, 

menghadirkan kenyamanan, memberikan kesan anggun dan elegan, dan 

kesejahteraan. 

9. Abu-abu 

Warna ini melambangkan kesederhanaan, intelektual, dan futuristik. 

10. Hitam 

Hitam merupakan warna yang kuat dan penuh percaya diri, penuh 

perlindungan, maskulin, elegan, dramatis, dan misterius. 
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2.3.3.1. Pewarnaan dengan Cat Air 

Cat air atau watercolor adalah lapisan warna yang tipis dan transparan. Cat 

air memberikan aksen atau kehidupan sendiri saat diaplikasikan ke media 

kertas (Pitcher, 2008, hlm. 9-10). Menurut Pitcher (2008, hlm. 10-11) 

terdapat beberapa aspek menarik yang dimiliki oleh cat air, yaitu: 

1. Permanen, karena cat air bereaksi di atas kertas. Kertas yang 

digunakan untuk cat air juga khusus. Kualitas yang baik terbuat dari 

100% serat kapas. Selain itu, cat air tahan akan pancaran cahaya 

karena kandungan pigmennya. 

2. Praktis, karena saat akan digunakan yang dibutuhkan hanya beberapa 

kertas, pigmen warna, kuas, dan air. Dan cat air juga mudah untuk 

dibawa. 

3. Mudah diperbaiki, karena kita dapat mengubahnya dengan menghapus 

atau menumpuk lapisan cat di atas cat lainnya. 

4. Cepat, dalam mengaplikasikan cat air dapat mengering dengan cepat. 

5. Cairan, beberapa dari orang takut menggunakan cat air karena sulit 

untuk mengontrol. Hal ini dikarenakan cat air bergerak mengikuti alur 

air. 

6. Beragam, terdapat ragam teknik dalam melakukan pewarnaan dengan 

cat air. 
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Menurut Mackanzie (1999, hlm. 22) terdapat beberapa istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan setiap cat air. Hal ini dimaksudkan agar 

memahami karakteristik tiap cat untuk memperoleh hasil akhir yang 

diinginkan. Berikut ini istilah karakteristik dalam cat air sebagai berikut: 

1. Transparent, semi transparent, atau opaque 

Jumlah cahaya yang dapat menembus warna, memantul terhadap 

kertas putih, dan mencerminkan kembali ke mata menentukan 

luminositas warna. Semakin pekat suatu warna, semakin rendah 

luminositas yang dihasilkan. Penipisan warna melalui air akan 

menghasilkan warna lebih transparan. Untuk menghasilkan efek 

warna yang diinginkan, cara terbaik dengan menggunakan warna yang 

transparan atau semi transparan (hlm. 22). 

 

 

 

Gambar 2.12. Warna Transparan dan Opaque 

(http://www.watercolorpaintingandprojects.com/basics/properties.html, 2015) 

2. Staining, low staining, atau non staining 

Staining adalah noda cat air yang pertama kali menyerap ke beberapa 

lapisan kertas sebelum kandungan airnya menguap. Setelah kering, 

warna ini akan sulit dihilangkan atau diangkat. (hlm. 22). 
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Gambar 2.13. Staining dan Non-staining 

(http://www.watercolorpaintingandprojects.com/basics/properties.html, 2015) 

3. Saturated atau unsaturated 

Istilah saturated mengacu pada tingkat kejelasan dari warna. 

Saturated color adalah warna yang paling dekat atau murni dengan 

spektrum warna, sedangkan unsaturated color adalah warna yang 

tidak ditemukan pada spektrum warna (hlm. 23). 

4. Permanent atau fugitive 

Daya tahan dari pigmen tidak terlalu penting apabila diproduksi untuk 

jangka waktu yang pendek. Kestabilan warna akan tetap apabila 

berada di kondisi normal terhadap cahaya dan kelembapan. Warna 

fugitive akan memudar, menggelap, atau terjadi pergeseran warna 

karena pigmen yang terkandung didalamnya tidak stabil (hlm. 23). 

5. Flow 

Flow adalah pergerakan pigmen warna terhadap permukaan yang 

basah. Arah flow tergantung dari jenis pigmen yang digunakan 

(organik, mineral, atau kimia). Semakin transparan suatu pigmen, 

maka arah flow yang dihasilkan semakin baik (hlm. 23). 
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Gambar 2.14. Grup Warna pada Cat Air Berdasarkan Karakteristik 

(Mackenzie, 1999) 

Dalam melakukan pewarnaan dengan cat air perlu diperhatikan 

arah goresan pada kuas. Karena tiap arah memberikan kesan yang berbeda 

seperti horisontal menunjukkan ketenangan dan kedamaian, vertikal 

menunjukkan martabat, dan diagonal menunjukan pergerakan (hlm. 15). 

Selain itu, bentuk dan ukuran kuas juga mempengaruhi hasil yang 

diperoleh. Terdapat beberapa jenis bentuk kuas yang digunakan dalam 

pewarnaan menggunaan cat air, yaitu round brush, flat stroke brush, dan 

rigger/script brush (Mackenzie, 1999, hlm. 30-33). Tidak ada aturan 
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khusus dalam menggunakan kuas. Pemilihan kuas disesuaikan dengan 

fungsi dan hasil akhir yang diinginkan (hlm. 32). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Ragam Kuas untuk Cat Air 

(Mackenzie, 1999) 

Menurut Mackenzie (1999) terdapat teknik yang perlu diperhatikan 

saat melakukan pewarnaan cat air menggunakan kuas. Apabila 

menggunakan kuas jenis strokes, hindari memberikan outline pada objek 

yang kemudian mengisinya seperti buku mewarnai dan kuas selalu 

mengikuti arah tepian objek (hlm. 65-66). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Teknik Mewarnai dengan Kuas Strokes 

(Mackenzie, 1999) 
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Untuk kuas jenis round merupakan jenis kuas yang sering 

digunakan karena nyaman dalam pemakainannya. Dalam penggunaan kuas 

jenis ini, kita harus dapat mengatur tekanan kuas karena mempengaruhi 

ketebalan garis yang dihasilkan (hlm. 68). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Teknik Mewarnai dengan Kuas Round 

(Pitcher, 2008) 

Jenis kuas lainnya adalah script dan rigger. Kuas jenis script 

memiliki bagian yang penuh dan ujungnya lebih lancip dibandingkan 

dengan jenis rigger. Oleh karena itu, menyerap lebih banyak cat dan 

menghasilkan jangkauan lebih lebar. Kuas jenis script mampu 

menghasilkan garis yang bebas dan spontan, sedangkan untuk jenis rigger, 

semakin besar ukurannya akan memudahkan dan memberikan konsistensi 

membuat bentuk seperti batang, jendela, dinding, dan lainnya (hlm. 70). 

 

 

Gambar 2.18. Perbedaan Kuas Script dan Rigger  

(Mackenzie, 1999) 
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Gambar 2.19. Teknik Mewarnai dengan Kuas Script dan Rigger  

(Mackenzie, 1999) 

 Kuas jenis flat merupakan jenis kuas yang serbaguna dan mampu 

menghasilkan bentuk corak yang unik (hlm. 72). 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Teknik Mewarnai dengan Kuas Flat  
(Mackenzie, 1999) 

2.4. Psikologi Dewasa Awal 18-30 tahun (Early Adulthood) 

Peran dan tanggung jawab seseorang saat memasuki fase dewasa akan semakin 

bertambah. Kebutuhan ekonomi, sosiologi, dan psikologi tidak lagi bergantung 

kepada orang tua. Segala urusan dan masalah yang dialaminya akan ditangani 
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sendiri tanpa campur tangan orang tua. Secara fisik, dewasa awal menampilkan 

profil yang sempurna dimana pertumbuhan dan perkembangan aspek fisiologisnya 

telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan yang prima, sehingga 

tampak kreatif, inisiatif, energik, dan proaktif (Dariyo, 2008, hlm. 3). Secara 

umum, golongan dewasa awal adalah mereka yang berusia 20-40 tahun, tetapi 

menurut Havighurst (dalam Desmita, 2008, hlm. 25) periode dewasa  awal atau 

early adulthood adalah yang berusia 18-30 tahun. Menurut Santrock (dalam 

Dariyo, 2008, hlm. 4) dewasa awal termasuk masa transisi secara fisik (physically 

trantition), intelektual (cognitive trantition), dan peran sosial (social role 

trantition).  

Menurut Piaget (dalam Dariyo, 2008, hlm. 4-5) transisi kognitif dewasa 

awal tergolong masa operasional formal dan bahkan mencapai masa post operasi 

formal. Kondisi ini menyebabkan dewasa awal mampu memecahkan masalah 

secara kompleks dengan kapasitas berpikir yang abstrak, logis, dan rasional. 

Dalam transisi peran sosial, dewasa awal mulai menindaklanjuti hubungan dengan 

membentuk suatu kehidupan berkeluarga atau terlibat dengan aktivitas sosial. 

Memasuki fase dewasa awal, seseorang akan mencapai puncak, yaitu 

kekuatan, energi, dan ketekunan. Kekuatan dan energi ini diperoleh saat mulai 

memasuki kehidupan karier, dimana seseorang mulai membangun kehidupan 

ekonomi untuk mandiri, sedangkan ketekunan adalah kemauan untuk kerja keras 

agar mencapai kemapanan ekonomis (Dariyo, 2008, hlm. 6-7).  
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