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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perancangan logo Little Koala Montessori memerlukan teori-teori yang 

mendukung proses perancangan agar dapat menghasilkan sebuah logo yang baik 

dan sesuai dengan kaidah desain. 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
 

Kerangka teori di atas mempermudah penulis dalam menentukan teori apa 

saja yang akan digunakan dalam perancangan logo. Kerangka tersebut juga 

merupakan bahasan pokok dalam bab tinjuan pustaka ini. Teori yang akan dibahas 

oleh penulis adalah teori tentang logo, prinsip dan elemen desain, teori Gestalt, 

dan Montessori itu sendiri. 

Tinjauan pustaka mengenai logo bertujuan untuk mempelajari definisi 

logo, fungsi logo, jenis logo, dan kriteria logo, sehingga dapat menciptakan logo 

yang baik. Logo yang baik adalah logo yang sesuai dengan prinsip dan elemen 
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desain. Prinsip dan elemen desain pada logo akan dibahas lebih dalam pada bab 

ini. Teori Gestalt digunakan untuk mempelajari presepsi psikologi manusia ketika 

melihat gambar visual. Teori tentang Montessori digunakan untuk memahami ciri 

khas atau konsep atau prinsip dari metode Montessori agar dapat membantu 

penulis menemukan nilai yang tepat untuk diterapkan dalam logo. 

2.1. Logo 

Logo merupakan elemen yang penting dalam sebuah brand atau perusahaan. 

Landa (2006), dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Solutions, 

mendefinisikan logo sebagai sebuah simbol identitas yang unik (hlm. 130). 

Sementara Adams dan Morioka (2004) dalam Logo Design Workbook 

mendefinisikan logo sebagai simbol pembeda dari sebuah perusahaan, objek, 

publikasi, orang, jasa, atau ide (hlm. 16). Sederhananya, logo adalah identitas 

suatu brand yang membedakan satu brand dengan brand yang lain.  

Landa (2006) lebih jauh menuliskan bahwa sebuah logo 

merepresentasikan dan mewujudkan segala sesuatu yang menandakan sebuah 

brand dimana logo memberikan pengenalan secara langsung terhadap brand 

tertentu (hlm. 13). Logo adalah bagian dari identitas visual suatu brand atau 

perusahaan. Identitas visual adalah komunikasi secara lisan dan visual dari suatu 

brand, dimana di dalamnya mencakup seluruh desain aplikasi seperti kop surat, 

kartu nama, packaging, dan segala sesuatu yang perlu menggunakan logo (hlm. 

136). Jadi, ketika orang melihat logo yang pada desain aplikasi suatu brand, orang 

akan langsung teringat dan mengenali brand tersebut. 
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Menurut Rustan (2009), logo memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1. Identitas diri untuk membedakannya dengan identitas orang lain. 

2. Tanda kepemilikan yang membedakan miliknya dengan milik orang lain. 

3. Tanda jaminan kualitas. 

4. Mencegah peniruan atau pembajakan (hlm. 13) 

Berdasarkan konstruksinya, logo dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Picture mark dan letter mark (elemen gambar dan tulisan saling berpisah). 

 

Gambar 2.1. Logo Garuda Indonesia 
(http://wisnusumarwan.wordpress.com/2010/03/12/desain-grafis-dan-metamorfosa-logo-garuda-

indonesia/, 2010) 
 
 

2. Picture mark sekaligus (dapat disebut gambar, tulisan, atau tulisan dan 

gambar saling berbaur). 
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Gambar 2.2. Logo Starbucks 
(http://www.vegastrademarkattorney.com/2007/11/starbucks-suing-another-small-coffee.html, 

2007) 
 
 

3. Letter mark saja (elemen tulisan atau tipografi saja). 

 

Gambar 2.3. Logo Coca Cola 
(http://coca-cola-art.com/2008/10/08/free-coca-cola-vectors/, 2008) 

Logo yang baik dapat merangkum sesuatu yang luas ke dalam sebuah 

simbol sederhana yang idealnya harus menarik, terpadu, konseptual, berbeda, 

tahan lama, dapat terbaca jelas, mudah diingat, relevan, mutakhir, dan fleksibel 

(Gernsheimer, 2008, hlm. 19). David Airey, penulis buku Logo Design Love, juga 

menuliskan bahwa logo yang baik atau ikonik adalah logo yang sederhana, 

relevan, tahan lama, beda, mudah diingat, dan mudah beradaptasi (fleksibel) 

(2010, hlm. 22).  

Kriteria logo yang ikonik menurut David Airey (2010): 

Perancangan Logo ..., Angela Emmanuela Kodrata, FSD UMN, 2014



1. Sederhana 

Kesederhanaan membantu sebuah desain logo lebih fleksibel. Logo akan 

diaplikasikan ke berbagai media, seperti kartu nama, billboard, pin, bahkan 

website. Kesederhanaan juga membuat logo lebih mudah dikenali dan 

diingat.  

2. Relevan 

Desain logo harus relevan dengan karakter perusahaan. Logo tidak harus 

secara literal menampilkan apa yang dikerjakan perusahaan. Namun, logo 

harus mampu mewakilkan kesan perusahaan yang ingin diangkat. 

3. Tidak mengikuti trend 

Logo yang baik harus dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh 

karena itu, dalam mendesain logo, tidak boleh mengikuti gaya desain yang 

sedang menjadi trend, karena trend bersifat sementara dan tidak abadi. 

4. Berbeda 

Logo yang memiliki perbedaan jelas, dapat lebih mudah menonjol di antara 

persaingan. Logo yang unik lebih mudah dikenali. 

5. Mudah diingat 

Logo yang ikonik adalah ketika orang akan langsung ingat saat melihat logo 

secara sekilas. Penumpang di bus yang melihat keluar jendela hanya 
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memperhatikan billboard dengan sekilas. Tidak jarang, perhatian yang sekilas 

dapat meninggalkan impresi yang kuat.  

6. Berpikir kecil 

Desain logo harus dapat diterapkan dengan baik pada bidang yang kecil tanpa 

menghilangkan detilnya, sehingga logo tersebut dapat diaplikasikan di 

banyak media yang berbeda. 

7. Fokus  

Desain yang ikonik hanya menggunakan satu fitur agar dapat menonjol di 

keramaian. Hanya perlu satu hal yang diingat oleh klien dari desain logo, 

karena orang tidak akan membuang banyak waktu untuk mempelajari logo 

(hlm. 38-39). 

Gernsheimer (2008) menyarankan untuk mengurangi image, font, warna, 

motif, dan hiasan-hiasan lain yang tidak diperlukan dan hanya menggunakan 

visual yang esensial pada logo agar penyampaian pesan lebih jelas dan sederhana 

(hlm. 20). Logo juga harus dapat terbaca pada berbagai variasi ukuran dan 

berbagai media, baik diterapkan pada pulpen maupun billboard yang tinggi 

(Wheeler, 2009, hlm. 126). Gernsheimer menambahkan tidak boleh ada elemen 

maupun tipografi dari logo yang hilang atau rusak ketika logo diperkecil maupun 

diperbesar (hlm. 21). Adams dan Morioka (2004) pun menyebutkan bahwa logo 

harus terbaca (legible) dan jelas pada iklan koran satu warna, website, signage 3 

dimensi, dan televisi (hlm. 38).  

Perancangan Logo ..., Angela Emmanuela Kodrata, FSD UMN, 2014



Oleh karena logo diterapkan pada berbagai media, diperlukan sebuah 

pedoman penerapan logo pada berbagai aplikasi desain. Pedoman ini berfungsi 

untuk menjaga konsistensi dari penggunaan logo (Adams & Morioka, 2004, hlm. 

82). Pedoman penerapan logo atau identitas disebut graphic standards manuals 

(GSM).  

Adams dan Morioka menyebutkan hal-hal yang umumnya terdapat dalam 

GSM, yaitu: 

• Pembukaan, berisi kata pengantar dari pemimpin perusahaan dan petunjuk 

penggunaan buku pedoman ini. 

• Elemen utama, berisi penjelasan logo, konsep logo, konstruksi bentuk (simbol 

dan logotype), tipografi, palet warna, bentuk, ukuran, penggunaan yang 

disarankan, dan grid. 

• Aplikasi identitas, berisi contoh penerapan logo pada berbagai media, seperti 

kartu nama, stationery, signage, kendaraan, seragam, materi marketing, 

promosi, dan sebagainya. 

• Informasi tambahan. (hlm. 83) 

2.2. Elemen Desain 

Dalam merancang sebuah logo, ada elemen desain yang membentuk logo. 

Elemen-elemen yang dipakai dalam mendesain logo Little Koala Montessori 

adalah sebagai berikut. 
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2.2.1. Shape 

Sebuah logo yang baik mencakup bentuk yang sesuai dan mudah diingat 

(memorable). Shape adalah inti dari nilai yang membantu ingatan (mnemonic 

value). Setiap bentuk atau wujud dari logo mengandung shape (Adams & 

Morioka, 2004, hlm. 58).  

Landa (2006) mendefinisikan shape sebagai sebuah garis yang tertutup 

(closed path) (hlm. 47). Shape merupakan sebuah konfigurasi atau daerah, baik 

sebagian maupun seluruhnya terbentuk dari garis ataupun warna (Landa, 

Gonnella, & Brower, 2007, hlm. 59). Penampakan dari shape dapat lurus dan 

kaku atau melengkung lembut. Shape dapat berupa flat (datar) ataupun 

berdimensi, padat atau kokoh seperti batu, atau transparan dan tak berbentuk 

seperti awan. Pada dasarnya, sebuah shape adalah dua dimensi dan dapat diukur 

berdasarkan tinggi dan lebar. Sebuah shape dapat terbentuk dari outline 

sederhana, kontur, maupun gesture (hlm. 60). 

 

Gambar 2.4. Outline, kontur, gesture, shape yang berwarna (filled shape) 
(Visual Basics for Designers/Robin Landa, Rose Gonnella, & Steven Brower, 2007) 
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Shape juga dapat dibentuk menjadi bentuk tiga dimensi yang dapat diukur 

dalam tinggi, lebar, dan kedalaman. Ketika lebih dari satu sisi atau bidang dari 

shape digambar, dapat menghasilkan sebuah ilusi volume, yang bisa disebut 

sebagai volumetric form (atau form). Form juga dapat diberikan warna sehingga 

dapat menciptakan ilusi volume (hlm. 61). 

Semua bentuk berasal dari tiga bentuk dasar, yaitu kotak, segitiga, dan 

lingkaran (hlm. 62). Hal ini didukung oleh Rustan (2009) yang menyatakan 

bahwa semua logo dibentuk dari basic shapes (bentuk dasar). Ia menambahkan 

jika beberapa bentuk dasar saling bergabung dapat membentuk objek yang lebih 

kompleks, yaitu gambar dan huruf (pada logo disebut picture mark dan letter 

mark) (hlm. 23). 

   

Gambar 2.5. Kotak, segitiga, lingkaran 
(dokumen penulis) 

2.2.2. Tipografi 

Adams dan Morioka (2004) mendefinisikan tipografi sebagai gambar dari kata-

kata. Bentuk-bentuk huruf bekerja sama untuk menyampaikan pesan. Sikap atau 

pendirian, sejarah, dan budaya dari sebuah perusahaan disampaikan melalui 

bentuk huruf atau tipografi logo. Tipografi yang dipakai pun harus sesuai dengan 

logo. Adams dan Morioka lebih jauh menjelaskan bahwa jenis font yang sudah 
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ada mungkin cukup sesuai, namun tipografi yang unik memberikan nilai yang 

lebih besar (hlm. 46). Kemampuan audiens untuk mengenali brand juga 

tergantung dari tipografinya (Landa, 2006). Menurut Landa, hal yang harus 

diperhatikan ketika mendesain tipografi adalah: 

• Readability: seberapa mudah teks dapat dibaca. 

• Legibility: teks dapat dimengerti dan dikenali. 

• Visual hierarchy: tipografi (ukuran, ketebalan, alignment) harus disusun 

secara urut sehingga dapat menciptakan hirarki atau urutan visual yang baik. 

• Context dan flexibility: tipografi sebaiknya dapat diterapkan pada beragam 

konteks dan variasi ukuran karena suatu identitas brand biasanya diterapkan 

pada berbagai media, seperti website, packaging, dan iklan televisi. 

• Range: GSM sebaiknya menentukan penggunaan font dalam berbagai variasi 

aplikasi serta kombinasi-kombinasinya. 

• Display dan text: tipografi untuk display (headline) dan body text harus 

dibedakan karena tipografi teks harus lebih mudah dibaca. 

• Size: pemilihan ukuran font harus dapat diterapkan dengan baik dalam ukuran 

desain kecil maupun besar (hlm. 144). 

Rustan (2009) membagi tipografi dalam dua jenis, yaitu tipografi dalam 

logo (letter marks) dan tipografi yang digunakan dalam media-media aplikasi logo 

(corporate typeface). Hal ini sesuai dengan pertimbangan Landa mengenai 
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tipografi untuk display harus berbeda dengan tipografi untuk teks (hlm. 144). 

Rustan melanjutkan, pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama 

dalam logo. Tidak menutup kemungkinan, jenis huruf letter marks dirancang 

khusus atau menggunakan jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya 

(hlm. 78). Tipografi yang dirancang atau dimodifikasi akan memiliki nilai yang 

lebih besar, unik, dan akan lebih sesuai dengan karakter perusahaan. Sedangkan 

tipografi untuk teks atau corporate typeface, menurut Rustan, bertujuan untuk 

menjaga kesatuan deain antar media-media atau aplikasi desain perusahaan. 

Tipografi untuk teks harus nyaman dibaca (hlm. 78). 

2.2.3. Warna 

Adams dan Morioka (2004) mengatakan bahwa warna adalah hal yang subjektif. 

Ada ikatan emosional yang personal ketika seseorang melihat warna. Dalam 

hubungannya dengan logo, warna dapat memberikan nilai yang membantu 

ingatan. Warna juga menyampaikan corak perusahaan (hlm. 50). Landa (2006) 

membagi warna ke dalam tiga kategori, yaitu hue, value, dan saturation. Hue 

adalah nama dari warna itu sendiri, apakah warna merah, hijau, atau biru. Value 

adalah jangkauan warna muda tua, dimana ada warna merah muda dan merah tua, 

kuning muda atau kuning tua. Sedangkan saturation adalah tingkat kecerahan 

suatu warna, apakah merah cerah atau merah kusam (hlm. 48).  

Landa (2006) menyebutkan warna dasar sebagai warna primer. Warna 

primer pada layar atau monitor adalah warna merah, hijau, dan biru yang 

disingkat menjadi RGB (Red, Green, Blue). Warna merah ketika dicampur dengan 

warna hijau akan menghasilkan warna kuning. Warna merah dan warna biru akan 
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menghasilkan magenta. Warna hijau dan biru menghasilkan warna cyan. Warna 

primer ini juga disebut warna additive, karena ketika dicampurkan dalam jumlah 

yang sama, warna merah, hijau, dan biru akan menciptakan warna putih. 

Warna subtractive adalah warna yang terlihat di permukaan kertas atau 

media lain, seperti kanvas. Disebut warna substractive karena permukaan tersebut 

mengurangi gelombang kecerahan warna. Warna ini tidak secerah warna additive 

karena warna additive muncul hanya pada bidang yang terang seperti layar 

komputer. Warna primer substractive adalah merah, kuning, dan biru. Warna 

merah dicampur dengan kuning akan menjadi warna jingga. Warna merah dan 

biru menghasilkan warna violet atau ungu. Warna kuning dan biru menghasilkan 

warna hijau. Warna jingga, ungu, dan hijau adalah warna sekunder. Warna-warma 

ini dapat dicampurkan lagi dan akan menghasilkan berbagai variasi warna. Pada 

percetakan offset, warna substractive adalah cyan, magenta, yellow, dan black 

(CMYK) (hlm. 49). 

                  

Gambar 2.6. Warna additive (kiri) dan warna substractive (kanan) 
(https://developer.apple.com/library/mac/documentation/GraphicsImaging/Conceptual/csintro/csi

ntro_colorspace/csintro_colorspace.html, 2005) 
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Gambar 2.7. Color wheel 
(http://futurainteriors.files.wordpress.com/2012/02/color_wheel.jpg, 2012) 

Robin Landa dalam bukunya Designing Brand Experiences, menuliskan 

bahwa ada banyak variabel yang turut menentukan bagaimana respon orang 

terhadap warna. Presepsi tentang warna berbeda-beda tiap orang, tergantung 

budaya, psikologi, dan simbol warna dalam marketing (2006, hlm. 140). Setiap 

budaya mempunyai pemahaman sendiri terhadap warna. Tiap negara bahkan tiap 

daerah dapat berbeda dalam memaknai warna. Rustan (2009) mengatakan bahwa 

dalam memilih warna dibutuhkan riset yang mendalam menyangkut beberapa 

bidang, antara lain psikologi, budaya, dan komunikasi (hlm. 72). Oleh karena itu, 
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penelitian dan pertimbangan makna warna diperlukan dalam memilih warna yang 

tepat untuk logo. 

Landa menegaskan tujuan utama dari penggunaan warna pada desain 

adalah untuk membedakan brand dan menonjolkan ciri brand. Palet warna yang 

diciptakan untuk sebuah brand diharapkan dapat menciptakan perbedaan dengan 

brand lain dengan memanfaatkan warna-warna yang tidak digunakan oleh brand 

lain. Pemilihan warna pun perlu mempertimbangkan brand itu sendiri dan 

audiensnya. 

Warna begitu sukar dipahami dan sangat personal, sehingga perlu 

memahami beberapa arena, yaitu denotasi warna marketing, konotasi dan makna 

warna dalam budaya, simbol dalam pasar dan tren dalam kategori tertentu, dan 

memilih warna kombinasi yang kreatif. Sebagai contoh, bila semua produk 

deodoran menggunakan warna silver, maka jangan gunakan silver. Lawan 

kategori tersebut dengan tetap memilih warna yang sesuai dengan produk. Sama 

halnya dengan tipografi dan logo, warna pun memiliki tren tertentu. Pemilihan 

warna tidak boleh berdasarkan tren tetapi harus mempunyai konsep. Warna yang 

digunakan sebaiknya sangat berbeda dari kompetitor (hlm. 142). 

Adam dan Morioka menambahkan bahwa gagasan tentang “memiliki” 

sebuah warna adalah prioritas tertinggi dari sebuah logo sekaligus merupakan 

identitas berikutnya. Warna jingga telah diasosiasikan dengan Nicklelodeon 

selama hampir 2 dekade. Warna biru gelap telah digunakan pada identitas GAP. 

Melanggar definisi standar dapat membantu menciptakan kepemilikan akan 
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warna. Penggunaan warna merah oleh bank Wells Fargo dianggap sesat oleh 

komunitas keuangan, namun hal itu justru membuat Wells Fargo identitas yang 

jelas berbeda dengan lembaga keuangan lain yang cenderung menggunakan warna 

biru pada logo mereka (hlm. 50). 

 

Gambar 2.8. Logo Nickelodeon 
(http://gocouponz.com/nickelodeon-logo/nickelodeon-logo-19328/, 2013) 

 

 

Gambar 2.9. Logo GAP 
(http://www.robyncooke-styleguide.co.za/2012/03/gap-winners.html, 2012) 

 

2.3. Prinsip Desain 

Prinsip desain merupakan kaidah dalam membuat sebuah desain, termasuk desain 

logo. Prinsip ini berguna untuk membantu menciptakan sebuah desain yang baik 

dan benar. Adapun beberapa prinsip desain yang digunakan dalam perancangan 

logo Little Koala Montessori adalah: 
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2.3.1. Balance 

Sederhananya, balance adalah jumlah bobot yang sama atau seimbang. Desain 

yang seimbang terlihat saling mendukung, terlihat menyatu, dan terasa harmonis. 

Sebaliknya, desain yang tidak seimbang, membuat kita merasa tidak nyaman 

(Landa, 2006, hlm. 52). Balance merupakan kestabilan yang diciptakan dari 

kekuatan visual (visual weight) pada setiap sisi dari sebuah poros. Setiap elemen 

dalam desain mempunyai energi, kekuatan, dan bobot tertentu. Dalam desain, 

kekuatan atau bobot ini mengacu pada seberapa menarik atau penting sebuah 

elemen dalam sebuah komposisi (Landa, Gonnella, & Brower, 2007, hlm. 151). 

Beberapa karakteristik yang mempengaruhi kekuatan elemen visual adalah lokasi 

elemen dalam sebuah komposisi, ukuran, warna, garis, shape, figure dan ground, 

tipografi, tekstur, pola (hlm. 156). 

Landa (2007) membagi balance atau keseimbangan menjadi dua jenis, 

yaitu simetris dan asimetris. Elemen-elemen visual yang mempunyai kesamaan 

dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat sama di kedua sisinya, seperti gambar 

pada cermin (mirror image) disebut sebagai simetris. Jika elemen yang tidak 

serupa dan tidak sama kuat ditata dalam sebuah halaman, disebut sebagai 

asimetris. Untuk mencapai keseimbangan asimetris, posisi, kekuatan visual, 

ukuran, warna, shape, dan tekstur sebuah elemen harus dipertimbangkan terhadap 

elemen lain (hlm. 53). 
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Gambar 2.10. Contoh Symmetric Balance pada Logo Chanel 
(http://www.webandluxe.com/10/2009/connaissez-vous-lorigine-du-logo-chanel/, 2009) 

 

 

Gambar 2.11. Contoh Asymmetric balance pada Logo Taco Bell 
(http://tidbitfun.com/03/21/taco-bell-history/, 2010) 

2.3.2. Proportion 

Landa, Gonnella, dan Brower (2007) mendefinisikan proportion atau proporsi 

sebagai hubungan perbandingan ukuran dari bagian dengan bagian lain dan bagian 

dengan keseluruhannya. Elemen atau bagian dibandingkan dengan 

keseluruhannya dalam hal ukuran maupun kuantitas. Proporsi juga mempunyai 
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makna tersirat yaitu suatu keserasian atau keselarasan dari bagian atau elemen 

dengan elemen keseluruhannya (hlm. 233-234). 

Dasar dari proporsi adalah skala. Skala adalah ukuran dari sebuah elemen 

dilihat dari hubungannya dengan elemen lain (hlm. 234). Adams dan Morioka 

(2004) berpendapat bahwa sebuah logo harus mampu diterapkan sebagai petanda 

sebuah gedung dengan tinggi 25 kaki, dan juga dapat diterapkan dengan baik pada 

kartu nama. Bentuk yang rumit, kompleks, dan berbelit-belit mungkint terlihat 

sangat bagus di layar komputer, tetapi akan menjadi tidak teratur dan berantakan 

pada label CD. Bentuk yang sederhana dapat mengurangi resiko tersebut (hlm. 

60). 

2.3.3. Unity 

Landa (2006) mengatakan bahwa unity atau kesatuan merupakan tujuan utama 

dari sebuah komposisi, dimana menyusun keseluruhannya menjadi utuh dan 

saling berkaitan. Landa memberi contoh sebuah sistem desain packaging  yang 

diciptakan Louise Fili mempunyai kesatuan. Setiap desain bungkusnya 

mempunyai kesatuannya sendiri, melalui pergerakan melingkar (circular 

movement), tipografi, dan elemen grafis lainnya, mendukung satu sama lain. 

Semua elemen tersebut digunakan secara konsisten pada setiap bungkus, termasuk 

tipografi, ilustrasi, posisi, komposisi, dan warna (hlm. 56). 
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Gambar 2.12. Unity pada packaging Bella Cucina 
(http://www.themarketplacenj.com/food/gourmet-foods/, 2014) 

2.4. Teori Gestalt 

Menurut Berryman (1942), psikologi presepsi menurut Gestalt memberikan bukti 

konkret tentang bagaimana mata mengorganisasi pengalaman visual. Prinsip 

visual Gestalt digunakan untuk menganalisa gambar. Prinsip ini mengevaluasi 

tujuan dari keefektifan citra atau gambaran visual (hlm. 8). Rustan (2009) 

menambahkan teori Gestalt mengatakan bahwa sesorang akan mempresepsikan 

apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Prinsip 

dalam Gestalt yang biasanya diterapkan dalam logo antara lain similarity, closure, 

figure ground, dan impossible figure. 

1. Similarity 

Objek-objek yang bentuk atau elemennya sama atau mirip akan dilihat 

seabgai satu kelompok tersendiri. Misalnya dalam lettermark 

MANCHESTER, terdapat bagian huruf yang berwarna kuning dan terlihat 
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sebagai kelompok tersendiri. EST 1824 adalah singkatan dari established 

1824 atau didirikan pada tahun 1824.  

 

Gambar 2.13. Lettermark MANCHESTER 1824 
(http://www.brecorder.com/home/events/ukit-career-fair-2012/partners/46273-university-of-

manchester.html, 2012) 
 

2. Closure 

Melengkapi sebuah objek yang tidak utuh (punya celah) menjadi sesuatu yang 

utuh. Otak kita akan melengkapi sendiri bagian gambar panda yang tidak utuh 

pada picture mark WWF di  bawah ini. 

 

Gambar 2.14. Logo WWF 
(http://sathiyam.tv/english/science/wff-india-tells-to-bring-states-with-rhino-under-one-

conservation-plan, 2013) 
 

3. Figure ground 

Melihat latar depan objek atau latar belakangnya, atau keduanya dapat dilihat 

sebagai objek. Contohnya adalah logo Carrefour. Pertama kali mata akan 
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memperhatikan bidang warna dan biru. bila diperhatikan lebih dalam lagi, 

huruf ‘C’ akan terlihat di antaranya.  

 

Gambar 2.15. Logo NBC 
(http://www.logobird.com/new-nbc-universal-logo/, 2011) 

4. Impossible figure 

Objek yang tidak mungkin dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi (hlm. 49-

50). Contohnya adalah picture mark pada logo Renault. Jika dilihat dari 

bentuk, arah cahaya, dan bayangannya, picture mark ini merupakan objek 

yang tidak mungkin ada di dunia nyata.  

 

Gambar 2.16. Logo Renault 
(http://www.chinacartimes.com/category/renault-china/, 2012) 
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2.5. Montessori 

Montessori merupakan metode pendidikan untuk anak-anak. Metode Montessori 

diciptakan oleh Maria Montessori, seorang pendidik sekaligus dokter dari Italia. 

Metode Montessori biasanya diterapkan pada pendidikan pra sekolah dan 

pendidikan dasar. Pada tahun 1929, Maria Montessori menciptakan perkumpulan 

atau organisasi yang bernama Association Montessori Internationale (AMI). 

Tujuannya adalah untuk mempertahankan integritas dari pekerjaannya dan 

memastikan bahwa itu akan tetap dipelihara dan dipertahankan setelah ia 

meninggal.  

2.5.1. Biografi Maria Montessori 

Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di kota Chiaravalle, 

provinsi Ancona, Italia. Dia adalah anak tunggal dari Alessandro Montessori, 

seorang manajer bisnis di perusahaan monopoli tembakau milik negara, dan 

Renilde Stoppani, perempuan berpendidikan dari sebuah keluarga terpandang 

(Gutex, 2013, hlm. 1).  

Pada tahun 1883, Maria Montessori yang berusia tiga belas tahun diterima 

di sebuah sekolah teknik negeri di Regia Secuola Technica Michelangelo 

Buonarroti. Ia lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1886 dan melanjutkan 

studinya ke Regio Instituto Technico Leonardo da Vinci. Pada tahun 1890, ia 

memutuskan untuk meninggalkan studi teknik dan berpindah ke bidang 

kedokteran. Namun, lamarannya ke Sekolah Kedokteran Universitas Roma 

ditolak karena pada saat itu, fakultas kedokteran hanya diperuntukkan untuk laki-

laki. Ia tetap bersikeras mendaftarkan dirinya pada universitas tersebut dan 

Perancangan Logo ..., Angela Emmanuela Kodrata, FSD UMN, 2014



akhirnya fakultas tersebut menerimanya. Maria akhirnya lulus dengan nilai akhir 

yang memuaskan dan menjadi perempuan Italia pertama yang meraih gelar doktor 

di bidang kedokteran (hlm. 5-7). 

Selama dua tahun terakhir di sekolah kedokteran, Maria mendalami 

pediatri (kedokteran anak) di rumah sakit anak-anak (hlm. 6). Dia melakukan 

penelitian tentang keterbelakangan mental dan kejiwaan pada anak-anak. Ia juga 

pernah menjadi asisten dokter di Klinik Penyakit Jiwa di Universitas Roma, 

sehingga berkesempatan mempelajari mereka lebih jauh (hlm. 128). Ia 

mempelajari tulisan-tulisan dari Itard dan Seguin, dua orang dokter dan psikolog 

asal Perancis. Studinya tentang Itard dan Seguin sangat berpengaruh pada 

perkembangan dari metode pendidikannya (hlm. 9-10).  

Maria kemudian melanjutkan penelitannya dengan membentuk sebuah 

sekolah untuk mendidik dan melatih anak-anak dengan kebutuhan khusus (hlm. 

14). Ia berhasil dalam mengajar sejumlah anak idiot dari rumah sakit jiwa baik 

membaca maupun menulis, sampai ia mampu menghadirkan mereka di sebuah 

sekolah negeri untuk menjalani ujian bersama anak-anak normal. Anak-anak idiot 

tersebut ternyata berhasil lulus dalam ujian tersebut (hlm. 135). Ia pun menarik 

kesimpulan bahwa metode-metode yang digunakan dalam melatih anak-anak 

dengan gangguan mental dapat diterapkan pada anak-anak normal khususnya pada 

anak-anak usia dini (hlm. 14). 
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2.5.2. Montessori dalam Pendidikan 

Menurut Maria Montessori, proses pendidikan mencakkup dua unsur kunci yang 

sangat penting, yaitu anak secara individu dan lingkungan. Unsur primernya 

adalah keadaan fisiologis dan mental dari anak, yang memberinya kekuatan untuk 

beraktivitas. Pendidikan anak-anak memerlukan sebuah lingkungan, sebagai unsur 

sekunder, dimana mereka dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan yang ia bawa 

sejak lahir (hlm. 72).  

Tidak seperti para pendidik konvensional yang meyakini bahwa anak-anak 

membutuhkan para orang dewasa untuk membentuk ketertarikan-ketertarikan 

mereka, Maria berpendapat bahwa anak-anak secara alami memiliki sebuah 

kemampuan yang kuat untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, adalah keharusan 

bahwa anak-anak dibebaskan untuk beraksi pada lingkungan mereka (hlm. 73). 

Nasihat Maria bahwa pembelajaran yang sejati muncul dari kebebasan 

anak-anak untuk memilih kegiatan mereka dan untuk menyempurnakannya juga 

memerlukan perumusan kembali tentang apa makna dari seorang pengajar. Jika 

dalam kelas konvensional, para pengajar mengambil posisi di panggung pusat dan 

mendorong sekelompok anak yang memiliki tingkat kesiapan dan kemampuan 

berbeda-beda. Mereka dipaksa untuk menggunakan beragam alat pendorong 

untuk membujuk atau memaksa anak-anak bekerja sebagai sebuah kelompok. 

Maria meyakini bahwa cara tersebut seringkali membingungkan dan 

mengacaukan anak, sehingga dapat menumpulkan kemandirian anak untuk 

belajar.  
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Peran pengajar menurut Maria adalah memandu proses pembelajaran anak 

tanpa melakukan campur tangan. Pengajar tidak memaksakan tugas atau kegiatan 

pada anak-anak. Pengajar harus mengikuti aturan dasar pada prinisip Montessori. 

Pengajar mencatat perkembangan fisik anak, pembelajaran sebelumnya, dan 

kesiapan untuk kegiatan pembelajaran baru, serta memperhatikan ketertarikan dan 

kebutuhan khusus tiap-tiap anak. Ia memandu, tetapi tidak mendorong paksa 

anak-anak menuju kegiatan, bahan, atau perlengkapan yang sesuai (hlm. 77). 

 

Gambar 2.17. Salah satu alat pembelajaran Montessori 
(http://berkeleybridgemontessoriplus.blogspot.com/, 2013) 

 

Maria Montessori mendasarkan pengajaran pada tahap-tahap 

perkembangan dengan menggunakan bahan-bahan pembelajaran dan melatih anak 

untuk membangun keterampilan-keterampilan praktis sehingga mereka dapat 

mencapai kemandirian (hlm. 12). Salah satu prinsip pendidikan Montessori adalah 
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proses belajar anak-anak diselenggarakan dalam lingkungan yang tertata dan 

terstruktur. Ia memastikan bahwa tatanan fisik sekolah, meja-meja, kursi-kursi, 

dan perlengkapan lain, disesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak dan bukan 

mengikuti pilihan-pilihan dari orang dewasa. Ia tidak ingin ruang kelas dan 

perlengkapannya tersebut membatasi kebebasan gerak dari anak-anak, 

sebagaimana terjadi di sekolah tradisional.  

Meja dan kursi ukurannya disesuaikan dengan tinggi dan berat anak-anak. 

Tempat cuci tangan dipasang dalam posisi yang terjangkau oleh anak-anak. 

Ruang kelas dibatasi dengan lemari-lemari bahan pembelajaran dan mampu 

bertanggung jawab untuk mengembalikan mereka ke tempatnya semula. Sekolah 

Montessori dirancang untuk menumbuhkan kepekaan indera dan keterampilan 

anak, memberi mereka sejumlah pilihan di dalam lingkungan yang terstruktur, 

membangun iklim ketertiban, dan menumbuhkan kemandirian dan keyakinan diri 

dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan (hlm. 25-26). 

Maria Montessori merancang sebuah kurikulum yang berusaha 

mengembangkan kemampuan anak-anak di tiga area: keterampilan-keterampilan 

praktis, keterampilan motorik dan inderawi, dan keterampilan baca-tulis-hitung 

(hlm. 27). Kurikulum tersebut terkait keterampilan hidup sehari-hari, pelatihan 

indera, bahasa dan matematika, perkembangan fisik dan sosial, serta pengenalan 

budaya secara umum (hlm. 84). 
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Gambar 2.18. Material Pembelajaran Math dalam Montessori 
(http://montessoritraining.blogspot.com/2012/10/my-favorite-montessori-

material.html#.UyRUJPmSztc, 2012) 

 

Pada tahun 1910, reputasi Montessori semakin tinggi dan menarik 

perhatian dunia pendidikan di negara-negara Eropa lain dan di Amerika Utara, 

khususnya Amerika Serikat (hlm. 33). Terdapat lebih dari seratus sekolah 

Montessori beroperasi pada tahun 1913 di Amerika Serikat (hlm. 36). Pada tahun 

1920-an, telah berdiri banyak sekolah Montessori di Inggris (hlm. 55). Sekolah 

berbasis metode Montessori ini terus berkembang dan pada tahun 2003, sekitar 

enam ribu sekolah Montessori beroperasi di Amerika Serikat (hlm. 64). Sekarang 

ini, dengan ada ratusan sekolah Montessori yang beroperasi di seluruh negeri, 

menjadi bukti keberhasilan metode ciptaan Maria Montessori dalam bidang 

pendidikan (hlm. 65-66). 
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