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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku Ilustrasi Anak 

2.1.1. Definisi Buku Ilustrasi Anak 

Shulevitz (1985) mengatakan dalam bukunya Writing With Pictures bahwa untuk 

menghasilkan sebuah buku bergambar atau sebuah buku cerita yang baik, 

dibutuhkan pengertian tentang perbedaan antara kedua hal tersebut dalam bentuk 

konsepnya. Buku cerita menceritakan cerita dengan kata-kata, walaupun di 

dalamnya terdapat gambar-gambar namun gambar-gambar tersebut hanya 

bertujuan untuk memperjelas.  

 Sedangkan apabila sebuah buku bergambar, menceritakan cerita 

seluruhnya menggunakan gambar. Saat narasi digunakan, mereka berperan hanya 

sebagai peran pembantu. Gambar-gambar dikembangkan, menjelaskan, 

melengkapi, atau take the place of words. Pendekatan yang dilakukan adalah 

dengan seminimal mungkin menggunakan kata-kata dan bahkan kalau bisa, tidak 

menggunakannya sama sekali.(hal.16). 

 Shulevitz menjelaskan lebih tentang Picture Book yang mempunyai 

konsep bahwa buku itu ditulis dengan gambar-gambar sebanyak bilamana ditulis 

menggunakan kata-kata. Buku bergambar biasanya dibaca oleh anak-anak yang 

sedang dalam usia muda karena tidak perlu berurusan dengan tahap membaca 

yang tinggi. Dengan menyampaikan cerita melalui visualisasi daripada dengan 
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deskripsi verbal, buku bergambar atau buku ilustrasi menjadi sebuah pengalaman 

yang dramatis.  

Buku bergambar memiliki makna yang sama dengan film atau teater 

terutama film yang tidak menggunakan dialog. Jenis buku ini adalah buku yang 

unik. Salah satu contohnya adalah buku yang dibuat Randolph Caldecott dalam 

bukunya berjudul Hey, Diddle, Diddle. Kata Hey, Diddle, Diddle akan menjadi 

tidak bermakna. Sesungguhnya Hey, Diddle, Diddle adalah sejenis soundtrack, 

dengan gambar yang menceritakan sehingga pesan itu dapat ditangkap dengan 

benar. Buku tersebut dibuat dari tahun 1878-1886 yang merupakan contoh 

perkembangan pertama dari Picture Book yang sesungguhnya.  

 

Gambar 2.1. Hey, Diddle, Diddle 
(http://www.amazon.com/Diddle-Bunting-Illustrated-Edition-

Press/dp/1406512265/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1392088628&sr=8-3-
fkmr0&keywords=Hey%2C+Diddle%2C+Diddle%2C+Caldecott%2C+1878) 

 

Mark Wigan dalam bukunya Sequential Images (2007) juga 

menambahkan bahwa dalam membuat sebuah visual yang naratif misalnya sebuah 

buku ilustrasi anak dibutuhkan proses yang memerlukan eksperimental dan 

pendekatan secara intuitif seperti dalam sebuah kolase, abstrak dan gambaran 
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yang ekspresif dipengaruhi oleh imajinasi. Dikarenakan sebuah ilustrasi memiliki 

setiap cerita dan pesan di dalamnya, menurut Mark, saat sedang membuat sebuah 

cerita sangat dianjurkan untuk membuat beberapa sketsa dan benar-benar melihat 

dan berfikir tentang masalah subjektif, seperti misalnya sebagai sebuah manusia, 

binatang, objek atau lokasi mereka. Mark menganjurkan untuk mengobservasikan 

cara karakter-karakter dalam cerita tersebut akan berinteraksi dengan diri sendiri, 

dengan karakter lain dan lingkungannya dengan motivasi tertentu.  

2.2. Aset Tiga Dimensi  

Menurut Sean MacLennan Murch dalam artikelnya yang berjudul “2D and 3D: 

Together For The Better” yang dimuat di Animation World Magazine (1997) 

menyebutkan bahwa aset tiga dimensi memiliki peran penting yaitu digunakan 

untuk menghasilkan keberadaan sebuah background atau latar. Latar yang 

dihasilkan dapat di-render ulang dari berbagai arah dan dapat digunakan lebih 

dari satu kali. Terlebih, karakter yang termasuk dalam aset tiga dimensi tersebut 

dapat diubah berkali-kali untuk menyesuaikan performanya dengan peran yang 

berbeda-beda di setiap adegan atau bisa juga diperbanyak apabila ingin digunakan 

dalam adegan yang berisi keramaian.  

 Selain itu, Murch yang merupakan seorang Director of Development di 

Natterjack Animation Co.Ltd  juga menambahkan bahwa salah satu 

perkembangan yang ada pada pembuatan aset dengan tiga dimensi adalah dari 

hardware atau aplikasi yang digunakan memiliki tingkat kualitas yang meninggi 
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dari hal pemberian tekstur, pewarnaan, efek, dan pergerakan sehingga sangat 

membantu memudahkan untuk efektivitas pengerjaan dan biaya.   

2.3. Karakter 

2.3.1. Definisi Karakter  

Don Seegmiller (2003) dalam bukunya Digital CharacterDesign and Painting, 

sejak awal manusia menceritakan tentang sebuah cerita dan akhirnya menulis 

dalam buku, mereka telah secara verbal dan dengan menggunakan kata-kata yang 

telah ditulis, membuat karakter yang berbeda-beda untuk dipopulasikan ke dunia 

fiksi mereka. Keindahan dan kekuatan yang dimiliki oleh deskripsi karakter-

karakter tersebut adalah bahwa dipengaruhi oleh imajinasi pendengar atau 

pembaca. Pada masa kini, menurut Seegmiller, terdapat banyak kekurangan atau 

imajinasi kita untuk menciptakan sebuah gambar yang unik saat kita dihadapkan 

kepada sebuah karya visual yang sangat menakjubkan(Seegmiller, 2003, hal.3). 

Banyak karakter-karakter didesain dengan sangat baik namun gambar dan 

ide yang mereka sampaikan relatif sama tanpa memperhatikan background 

penonton secara pribadi. Maka dari itu, dengan menggunakan kekuatan untuk 

mengambil ahli imajinasi orang lain dalam waktu yang singkat, dibutuhkan 

tanggung jawab untuk membuatnya dengan benar. Sebagai desainer karakter, kita 

tidak mau diingat sebagai seorang desainer karakter yang menciptakan karakter 

yang paling lucu untuk menyemarakkan layar atau monitar, namun kita ingin 

dikenal sebagai seorang desainer karakter yang menciptakan sebuah karakter yang 

paling memorable (Seegmiller, 2003, hal.5). 
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Seegmiller (2003) menuliskan bahwa adanya karakter pada tayangan film 

yang mengecewakan dan dapat disebut sebagai karakter dengan desain yang 

gagal, salah satu contohnya adalah dalam film “Robot Monster” yang dibuat pada 

tahun 1953. Dalam film ini terdapat sebuah karakter yang adalah seorang pria 

yang mengenakan pakaian gorilla dengan memakai sebuah helm untuk menyelam 

dengan antena mobil di atas helm tersebut.  

 

Gambar 2.2. Robot Monster 
(http://afieldguidetodoomsday.blogspot.com/2011/11/devastation-drive-in-robot-monster-

1953.html) 

 

Tidak perlu diragukan menurut Don Seegmiller, desain karakter adalah 

sebuah seni. Pada intinya, karakter adalah sesuatu atau seseorang yang 

disesuaikan dengan konteks lingkungannya, yang dapat menimbulkan suatu 

kepercayaan, reaksi dan ekspetasi dari penonton atau pembaca (audience), yang 

memiliki fisik tubuh, fisik wajah, watak dan kepribadian di dalamnya (Seegmiller, 

2003, hal.6-7). 

Point penting dalam sebuah cerita, walaupun sudah terdapat tema itu 

sendiri dalam pemutaran cerita tersebut dan walaupun sudah terdapat konflik, 
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namun karakterlah yang dapat mengendarakan cerita tersebut, hal ini dituliskan 

oleh Lee Sheldon (2004) dalam bukunya Character Development & Storytelling 

For Games. Dengan bermain secara sendiri (solo games), atau dengan menjadi 

pemain banyak karakter sekaligus (multiplayer) atau bahkan non-player 

characters. Setiap karakter tersebut memiliki keberadaannya sendiri dan 

mempunyai tantangan per individu yang dapat dilihat (hal.46).  

2.3.2. Hirarki atau Wujud Karakter  

Menurut Preston Blair dalam bukunya Animation (1987), ada 4 jenis hirarki 

karakter, antara lain:  

1. Cute characters atau jenis karakter yang menggemaskan yang biasanya 

digambarkan memiliki proporsi tubuh seperti bayi dan mempunyai 

ekspresi malu. Cute Character digambarkan tidak mempunyai leher dan 

bentuk badan cenderung seperti buah pir serta ukuran kepala yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan proposi tubuh. Bukan hanya itu saja 

namun ukuran hidung dan mulut cenderung kecil, memiliki kaki yang 

berisi dan pendek lalu mengecil ke bawah, mempunyai tangan yang tidak 

pernah terlihat kurus melainkan berisi dan disertai jari-jari yang pendek 

dan gemuk, serta bentuk perut yang terlihat berisi dan sehat (hal.12). 
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Gambar 2.3. Cute Characters  
(http://2.bp.blogspot.com/_mJ4lc_Q9Q6k/TFjbPNKP38I/AAAAAAAAq-

M/5adZq38NSyc/s1600/PrestonBaby.jpg) 

 

2. “The Screwball” Type atau bisa disebut karakter yang memiliki wajah 

seperti pria yang sombong dan bijaksana. Jenis hirarki ini memiliki ciri-

ciri yaitu; ukuran kepala yang tidak terlalu besar jika dibandingkan 

dengan proporsi tubuhnya, memiliki leher yang cenderung panjang dan 

kurus, bentuk tubuh seperti buah pir, mempunyai telapak kaki yang besar 

namun kaki yang kurus, serta ukuran dahi yang kecil. Hirarki karakter ini 

biasanya digunakan sebagai karakter jahat atau disebut bad boys yang 

mempunyai kejenakannya sendiri (Blair, 1987, hal.13).  

Perancangan Aset ..., Dwi Jayanthi Kumbini, FSD UMN, 2014



  12 

 

Gambar 2.4. “The Screwball” Type 
(http://playingintheworldgame.files.wordpress.com/2013/12/231950_640.jpg) 

 

3. Goofy Characters. Jenis karakter ini memiliki wajah seperti orang dungu 

dan mabuk dengan ciri-ciri seperti: bentuk leher yang memanjang dan 

kurus, punggung yang naik ke atas, lengan yang panjang dan terlihat 

seperti lemah dan menggantung dengan telapak tangan yang besar, celana 

yang longgar dan terlihat kedombrongan dengan telapak yang terlihat 

besar sekali dibandingkan proporsi tubuhnya, memiliki kepala yang kecil 

dan terlihat maju seperti menggantuk, mempunyai hidung dan gigi yang 

berukuran besar, tidak mempunyai dagu, dan karakter ini juga memiliki 

perut yang berisi dan terlihat timbul (Blair, hal.14). 
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Gambar 2.5. Goofy Character  
(http://igm.rit.edu/~animation2d/wp/wp-content/uploads/2013/09/goofy.jpg) 

 

4. The “Heavy” Pugnacious Character atau jenis karakter yang memiliki 

sifat cenderung suka berkelahi dan berperan sebagai penjahat atau Bad 

Boys. Karakter ini memiliki ukuran tempurung kepala yang kecil dengan 

mata yang kecil bercahaya dan alis yang tebal, ukuran telinga cenderung 

kecil, mempunyai barel yang besar sehingga terlihat seperti dada, 

mempunyai ukuran dagu dan rahang yang besar dengan leher yang besar 

saat terlihat, ukuran pinggul kecil dan memiliki kaki yang pendek dengan 

ukuran besar serta lengan yang panjang dan telapak tangan yang besar. 

Jenis hirarki karakter ini biasanya memiliki ukuran tubuh yang paling 

besar dibandingkan dengan jenis karakter yang lain (Blair, 1987, hal.15). 
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Gambar 2.6.“Heavy” Pugnacious Character 
(http://igm.rit.edu/~animation2d/wp/wp-content/uploads/2013/09/Heavy.jpg) 

 

2.4. Desain Karakter  

Bryan Tillman (2011) dalam bukunya yang berjudul Creative Character Design 

bahwa setiap karakter harus memiliki ceritanya sendiri untuk perkembangan yang 

baik bagi karakter itu sendiri. Namun berbeda hal dengan menurut Tom Bancroft 

dalam bukunya Character Mentor-Learn by Example to Use Expression (2012), 

bahwa bagaimana seorang desainer karakter dalam menggunakan atau 

memanfaatkan karakter-karakter buatannya memang hal penting namun yang 

lebih penting adalah apa yang ingin desainer karakter tersebut komunikasikan ke 

dalam buku komik, video game, film animasi, TV show atau bahkan buku cerita 

anak kecil melalui karakter-karakter buatannya. 
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Kata “Desain” pada “Desain Tokoh” sendiri memiliki arti sebagai sebuah 

pengaturan terhadap elemen-elemen atau detail-detail dalam sebuah produk atau 

karya seni, hal ini disampaikan oleh Paul Steed (2005) dalam bukunya Modelling 

a Character in 3DS MAX-Second Edition. Menurut Paul, banyak hal di dunia 

yang dapat mempengaruhi desain karakter real-time yang dibuat namun yang 

paling memberi pengaruh dan tidak bisa dihindari adalah limitations atau 

keterbatasan.  

Namun, batas yang dimaksud dari Paul bukan berarti sebagai desainer 

karakter kita harus membatasi imajinasi kita tapi lebih mengacu pada keterbatasan 

yang keras seperti dalam membuat sebuah karakter manusia atau makhluk hidup 

yang meyakinkan dengan menggunakan kurang lebih ribuan triangles. Dalam 

membuat karakter bukan hanya diperlukan pemikiran bahwa karakter tersebut 

akan di-render namun harus juga melihat kemana akan karakter tersebut 

diaplikasikan. Apakah ke dalam sebuah film atau game atau bahkan buku. Dan 

semua itu ditentukan dan tergantung akan apa yang ingin dicapai oleh seorang 

desainer karakter itu sendiri. 

2.4.1. Teori Dalam Membuat Desain Karakter 

Setelah menentukan jenis hirarki karakter apa yang akan digunakan oleh desainer 

karakter, desainer akan mulai menggambar karakter tersebut mulai dari sketsa 

hingga lebih detail. Dalam menggambar desain sebuah karakter dibutuhkan 

beberapa teori yang harus dimengerti menurut Tom Bancroft (2012), pertama 

adalah Twinning yang berarti posisi dimana saat tangan, kaki dan senyum karakter 
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memiliki posisi yang identik.. Menurut Tom, hal ini perlu dihindari untuk 

menghindari efek pose yang tidak kuat pada karakter tersebut dan agar desainer 

karakter dapat menghasilkan karakter dengan gesture yang terkesan hidup. 

Terlebih apabila karakter yang dihasilkan tidak “hidup” maka akan dianggap 

sebagai sebuah desain yang lemah. 

 

Gambar 2.7. Perbandingan menggunakan Twinning (1) dan tidak menggunakan 
Twinning (2) 

(Character Mentor-Learn by Example to Use Expression, Bancroft, 2012, hal.5) 

 

 Selain Twinning, teori kedua adalah adalah menggunakan perspektif 

untuk menciptakan kedalaman, Dengan menggunakan perspektif, twinning dalam 

karakter akan terhindar karna kedalaman menciptakan perbedaan bentuk dan 

ukuran dari bagian karakter tersebut. Perspektif dalam penggambaran sebuah 

karakter juga menyebabkan pose-pose yang dihasilkan terlihat lebih dramatis. 

Dengan menggambar dari sudut perspektif maka akan memperlihatkan ekspresi 

dan emosi yang sedang ditunjukkan oleh karakter tersebut (Bancroft, 2012, hal.4). 
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Gambar 2.8. Perbandingan Menggambar Desain Pose Karakter Dengan Teori Perspektif 
pada Gambar A dan yang Tidak Menggunakan Perspektif Pada Gambar B 

(Character Mentor-Learn by Example to Use Expression, Tom Bancroft, 2012, hal.6) 

 

Seorang desainer karakter juga harus mengingat bahwa karakter yang 

dibuat harus bisa dipecah menjadi bentuk-bentuk yang sederhana dan basic. 

Misalnya dalam membuat kepala, mata, mulut, dan hidung pada wajah. Teori 

Perspektif juga digunakan untuk menggambar bentuk kepala yang bermanfaat 

untuk membuat kepala karakter dari berbagai jenis angle. Setelah membuat 

bentuk sederhana, baru ditambahkan detail (Bancroft, 2012, hal.5). 

 

Gambar 2.9. Menggambar Desain Kepala Karakter Dengan Awal Bentuk Sederhana 
Sampai Menambahkan Detail Dari Berbagai Angle 

(Character Mentor-Learn by Example to Use Expression, Tom Bancroft, 2012, hal.7) 

Setelah membuat desain kepala karakter, teori selanjutnya adalah Using 

The Core yang berarti memposisikan posisi badan karakter yang seharusnya 
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meletakkan posisi tangan, kaki dan kepala ke dalam bentuk yang lurus atau kaku 

tapi lebih memberikan emosi pada posisi karakter tersebut. Teori Line of Action 

adalah teori yang dilakukan setelah teori Using The Core. Teori ini digunakan 

untuk menggambar posisi karakter dalam beradu acting dengan karakter lain atau 

berinteraksi dengan karakter lain. Yang disebut dengan Line of Action sendiri 

adalah garis khayalan yang digambar pada pose kaki karakter hingga kepala 

(sampai ke tangan). Dengan menambahkan teori anatomi dalam karakter dapat 

menimbulkan sebuah line of action yang kuat dan memberikan karakter 

mempunyai sebuah kekuatan atau dinamika (Bancroft, 2012, hal.8). 

Preston Blair (1987) juga menambahkan bahwa yang utama dilakukan 

dalam membuat kontruksi sebuah karakter adalah menggambar Line of Action 

yang memberikan kesan dramatis bagi pergerakan karakter tersebut.  

 

                                Gambar 2.10. Line of Action 
(http://4.bp.blogspot.com/_hWPURzlCny0/Sy5a5pTBZoI/AAAAAAAAAm0/Zs09yXgc4yU/s160

0/01LOA3.gif) 
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2.4.2. Tiga Dimensional Dalam Karakter 

Dalam setiap karakter terdapat deskripsi yang biasanya disebutkan atau 

ditunjukkan, yang sesungguhnya juga bersifat sebagai sebuah definisi. Definisi 

tersebut dituangkan ke dalam karakter sebagai 3 dimensi yang antara lain adalah 

fisiologis atau fisik, sosiologis, dan psikologis (Sheldon, 2004, hal.37-38). 

2.4.2.1. Fisiologis 

Menurut Bancroft (2012), wajah pada karakter bisa dikatakan sebagai 

elemen dalam berakting.  

 

      Gambar 2.11. Facial Expressions 
(http://ciquestudios.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/dog_facials2.jpg) 

 

Beberapa elemen pada wajah karakter yang penting untuk 

memaksimalkan ekspresi dan emosi yang ditunjukkan oleh karakter 

tersebut; antara lain: 
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1. Mata: Yang disebut sebagai “Jendela Jiwa”. Saat seorang aktor 

berada sangat dekat dengan layar, yang pertama kali dilihat oleh 

penonton adalah mata dan baru melihat ke mulut sebagai petunjuk 

emosi apa yang akan ditunjukkan karakter tersebut.  

2. Alis Mata: Alis mata memberikan kejelasan atas apa yang ingin 

mata sampaikan. Apabila mata sebagai “jendela”, alis mata adalah 

“gorden”. 

3. Mulut: Mata dan alis mata menjalankan semua “beban” namun 

mulut sama pentingnya dalam mendefinisikan ekspresi apa yang 

sebenarnya ingin ditunjukkan. 

4. Leher: Leher penting karena saat kepala kita bergerak atau 

melakukan sebuah gerakan, leher ikut bergerak dan hal itu 

menunjukkan suatu emosi. 

5. Hidung: Apabila melakukan ekspresi yang ekstrim, hidung akan 

ikut menunjukkannya. 

2.4.2.2. Psikologis 

Sheldon (2004) menuliskan bahwa kita sebagai desainer karakter 

membangun hubungan atau relasi dengan karakter yang kita tulis, seperti 

halnya yang kita lakukan saat bertemu dengan seseorang dalam kehidupan 

kita di dunia nyata.  Apabila menginginkan hubungan yang berkembang 

lebih kuat, kita harus mengetahui dan mengenali orang tersebut sebaik 

yang kita bisa. Perbedaan yang adalah kita secara teoritis tahu segalanya 

tentang karakter yang kita tulis, setiap harta karun dimakamkan dalam 
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pulau yang hilang atas pikiran kita. Tapi selama kita bisa menghabiskan 

banyak waktu di masa lampau, kita juga bisa menghabiskan waktu yang 

terlalu banyak atas apa yang masa lampau itu bisa buat terhadap karakter 

tersebut apabila kita tidak hati-hati (hal.54.) 

Namun lebih baik kita melihat aksi dari karakter tersebut, 

perilakunya, opininya dan pandangannya terhadap dunia. Dan kita 

melakukan itu tanpa membuat karakter masuk ke dalam sebanyak apa 

yang kita tahu. Karakter-karakter yang menerangkan dirinya sendiri bukan 

hanya membosankan tapi juga tidak nyata dalam hidup. Terkadang hal-hal 

yang paling tidak disadari dari sebuah karakter bisa menjadi hal yang 

paling menarik.  

Lee menambahkan bahwa dalam menampakkan sebuah karakter 

terutama dalam dimensi psikologis adalah melalui tingkah lakunya. Waktu 

yang paling tepat dalam memperlihatkan dimensi psikologis dari karakter 

adalah saat masa krisis. Merupakan hal yang mudah dalam menggunakan 

topeng saat semua berjalan dengan mulus dalam sebuah drama, sama 

halnya dalam kehidupan nyata. Namun lihat saat topeng itu lama kelamaan 

akan hancur saat karakter tersebut sedang berhadapan dengan masa krisis 

(Sheldon, 2004, hal.55). 

Selain itu, Bancroft (2012) juga menambahkan bahwa sebelum 

memberikan kepribadian ke sebuah karakter, hal yang perlu diperhatikan 

adalah memposisikan karakter ke dalam beberapa pose antara lain yang 
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pertama adalah acting poses  yang ditujukan untuk esensi dari body 

language dan menunjukkan sebuah emosi. Posisi ke dua adalah action 

poses atau dinamik yang digunakan untuk menunjukkan apa yang karakter 

sedang lakukan. Posisi ketiga adalah posisi display yang biasanya dibuat 

untuk menunjukkan karakter sebagai seni yang dipertunjukkan/ sebagai 

icon. Seperti posisi display ada juga alluring yang memiliki kegunaan 

yang sama. Selain Pose, hal yang penting untuk diperhatikan adalah Body 

Language karna body language dapat membuat sebuah karakter memiliki 

attitude yang membuat sebuah karakter lebih menarik (hal.45-48) 

Setelah menyelesaikan desain karakter, seorang desainer karakter 

mempunyai tugas untuk membuat karakter yang mempunyai kepribadian 

dan “hidup”. Seperti yang dikatakan oleh Tom Bancroft dan Glen Keane 

dalam bukunya Creating Character With Personality: For Film, TV, 

Animation, Video Games, and Graphic Novels (2006), seorang desainer 

karakter mempunyai tugas seperti seorang casting director pada sebuah 

film live-action. Hal itu dikarenakan dalam live-action seorang direktur 

casting harus mengadakan audisi dan menemukan “wajah” yang cocok 

dan memiliki gaya tampil yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh film 

tersebut. Pada kenyataannya, keberhasilan sebuah karakter dikarenakan 

desainer karakter yang berhasil menggambarkan karakter tersebut menjadi 

sebuah karakter yang memiliki kepribadian.  

Hal tersebut juga ditekankan oleh John Lasseter dalam buku  The 

Art of UP oleh Tim Hauser (2009) bahwa untuk membuat sebuah cerita 
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lebih dikenang dan diingat, sebagai desainer karakter harus membuat 

karakter yang appealing dan menggabungkan karakter-karakter tersebut 

dengan cerita yang dapat menciptakan dunia baru yang dapat terasa nyata 

walaupun bukan dunia asli, namun tetap dipercaya dan dianggap masuk 

akal. Dengan melihat pernyataan itu,  Menurut John, audiences ingin 

dipuaskan dengan kejutan tapi mereka juga ingin diyakinkan bahwa semua 

jalan akan menuntun mereka ke sesuatu yang familiar dan spesifik.  

2.4.2.3. Sosiologis 

Dimensi sosiologis termasuk dalam masa lalu dari karakter, cara dia 

menanggapinya dan lingkungannya, baik local ataupun dalam budayanya. 

Sheldon (2004) dalam bukunya menjelaskan bahwa dengan memberikan 

karakter sebuah masa lalu, kita sebagai pembuat karakter memberikannya 

tingkah laku dalam perspektif. Mereka bukan ditambahkan hanya karena 

sebagai kenyamanan dalam penulisan namun untuk menambahkan berat 

dan perhatian ke dalam karakter (Sheldon, 2004, hal.53).  

Lingkungan dalam konteks ini bukan hanya tempat dimana 

karakter itu tumbuh namun dimana karakter itu sekarang dan pengaruhnya. 

Setiap karakter butuh digambar dengan tingkat keterampilan atau tingkat 

pengetahuannya tergantung pada lingkungan hidupnya, namun mereka 

tidak bisa ditarik dari saat pertama mereka dibutuhkan. Bahkan sebagai 

contohnya James Bons franchise  mencoba untuk mempersipakan 

tindakan Bond yang selanjutnya apabila memungkinkan, saat dibutuhkan 
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untuk membuat karakter Bond keluar dari kesulitan baru dengan gadget 

baru. (Sheldon, 2004, hal.54). 

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa merupakan hal yang terlalu 

mudah untuk membuat background sebuah karakter, terlewat dari batas 

atau konteks. Merupakan hal yang mudah untuk menghasilkan 

kebingungan pada detail tentang masa lalu sebuah karakter dengan 

informasi yang bersangkutan, yang dapat membantu mencetak sebuah 

karakter. Seperti halnya sebuah drama bersifat  pemilih dalam hal sebuah 

peristiwa atau kejadian dimana hidup memberikan kita, manusia setiap 

moment, sama juga dengan yang terjadi pada masa lalu sebuah karakter 

yang harus disaring sesuai kebutuhannya. Jika seorang pembuat karakter 

mengetahui kemana karakter tersebut akan pergi, maka yang perlu dibuat 

adalah rute ke tujuan tersebut, bukan peta seluruh dunia (Sheldon, 2004, 

hal.54). 

Suhardi dan Sri Sunarti dalam bukunya yang berjudul Sosiologi 1 

(2009), seorang ahli bernama Aristoteles (384-322SM) mengatakan bahwa 

sosiologi memiliki hubungan dengan etika sosial yang mempunyai arti 

yakni bagaimana seharusnya tingkah laku manusia dalam berhubungan 

dengan sesama manusia ataupun dalam kehidupan sosialnya. Ditambah 

juga Auguste Comte (1798-1857) yang menyatakan bahwa setiap manusia 

memiliki pengetahuan mengenai kehidupan bermasyarakat atau 

berinteraksi dengan sesama dan kehidupan sekitarnya. Seperti halnya 
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dalam sebuah cerita, karakter bersifat sebagai manusia yang memiliki etika 

sosial dan hubungan dengan karakter lain serta dengan lingkungannya. 

 

2.5.  Environment Zaman Mesolitikum di Indonesia  

Seorang profesor yang mempelajari ilmu arkeologi di Eropa bernama V. Gordon 

Childe dalam bukunya yang berjudul The Dawn of European Civilization (1958) 

memperkenalkan kata mesolithikum yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

mesos: tengah dan lithos: batu atau dikenal sebagai Zaman Batu Pertengahan. 

Mesolithikum merupakan suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia 

antara Pelolitik atau Zaman Batu Tua dan Neolitik atau Zaman Batu Muda yaitu 

sekitar 10.000-20.000 tahun yang lalu.  

 

Gambar 2.12. Mesolithikum di Indonesia  
(http://1.bp.blogspot.com/-CTA9z3FROVw/T0k6HZjQwsI/AAAAAAAAEqg/ 

bIJuhY3B8rA/s1600/KEBUDAYAAN+BACSON+HOABINH.gif) 
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 Kebudayaan mesolithikum di Indonesia mempunyai beberapa ciri- cirri 

yang adalah kehidupan manusia purba yang masih nomaden dan melakukan 

pengumpulan makanan (food gathering), alat-alat yang dihasilkan didominasi 

terbuat dari batu kasa, dan yang paling menonjol diantaranya disebut kebudayaan 

Kjokkenmoddinger dan Abris sous Roche. Istilah Kjokkenmoddinger berasal dari 

bahasa Denmark yang berarti kjokken: dapur dan modding: sampah sehingga 

Kjokkenmoddinger memiliki arti sampah dapur. Dengan kata lain 

Kjokkenmoddinger merupakan timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput 

yang mencapai ketinggian +/- 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. 

Salah satu bukti nyata adalah ditemukannya Kjokkenmoddinger di sepanjang 

pantai timur Sumatera yakni antara Langsa dan kota Medan (Supriyatna, 1998).  

 

Gambar 2.13. Kjokkenddinger (Sampah Dapur) 
(http://2.bp.blogspot.com/-W0wKKYq94Do/T22CFSYJ9lI/AAAAAAAAAug/ 

ZLO_iTiMClQ/s1600/kjokkenmoddinger.jpg) 

 

 Selain itu, seorang peneliti bernama DR. P. V. Van Stein Callenfels pada 

tahun 1925 melakukan penilitian di bukit kerang tersebut dan pada akhirnya 

menemukan kapak genggam yang dinamakan pebble Sumatra (Sumatralithy) 
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sesuai dengan lokasi ditemukannya yaitu di Pulau Sumatera. Batu kali yang 

dipecah-pecah menjadi asal dari pembentukan kapak tersebut.  

 

Gambar 2.14. Pebble Sumatera Timur  
(Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan I, hal.40) 

 

 Berbeda halnya dengan Kjokkenmoddinger, Abris sous Roche merupakan 

goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman tersebut yang 

mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. 

Penemuan alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes (alat serpih) , batu 

pipisan, kapak yang sudah diasah serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa 

ditemukan di sebuah goa Lawa yang terletak dekat dengan Sampung Ponorogo  

Jawa Timur.  

 

Gambar 2.15. Abris Sous Roche 
(http://1.bp.blogspot.com/-hPuLNHhbfQM/Umy_bXlRFVI/AAAAAAAAApE/-

hJQVX3zMSQ/s1600/Slide3.JPG) 
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2.6. Ilustrasi   

Dalam kamus Thesaurus (2013), kata ilustrasi mengandung arti sebagai karya seni 

yang membantu dalam mengklarifikasikan sesuatu atau membuat suatu hal 

terlihat lebih jelas dan menarik. Lawrence Zeegan (2005) dalam bukunya The 

Fundamentals of Illustration menuliskan bahwa keadaan saat kita sadar dengan 

meletakkan pensil ke sebuah kertas atau menggerakan mouse ke layar komputer 

adalah langkah pertama dalam mencapai perjalanan untuk mengeksekusi sebuah 

ilustrasi. Pengertian tentang bagaimana ide-ide terbentuk dan bagaimana ide-ide 

tersebut membantu proses dimana saat mereka tidak mengalir sesuai dengan yang 

dapat terbaca dengan jelas,  merupakan hal yang krusial apabila bekerja dalam 

bidang ilustrasi mempunyai keinginan untuk mendapat pengalaman yang 

bermanfaat dibandingan hanya menganggapnya sebagai pekerjaan rumah 

(Zeegan, 2005, hal.18).  

 Zeegan menambahkan bahwa ada sebuah konsep umum yang salah di 

antara pelajar-pelajar ilustrasi bahwa pada saat sebuah gaya atau metode tentang 

bagaimana mengerjakannya telah sampai, hal itu mengakibatkan sedikit hal yang 

dapat dipelajari tentang kerajinan seni ilustrasi. Tentu saja teknik dan 

keterampilan merupakan hal yang tak ternilai  dan dapat dikatakan unik. Namun 

yang sama juga pentingnya adalah dengan memiliki kemampuan untuk 

menciptakan gambar-gambar yang didukung dengan cara berpikir kreatif yang 

kuat dan di dalamnya terdapat ide yang dipecahkan dalam sebuah solusi. Berbeda 

dengan pernyataan Henry Blackburn (1896) dalam bukunya The Art of 

Illustration (2nd ed.) bahwa yang terpenting dari sebuah ilustrasi adalah line 
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drawing yang membedakannya dengan fotografi yang hanya sebagai sebuah 

gambar yang mudah direproduksi dan mudah dicetak dalam waktu cepat, 

sedangkan line drawing memerlukan waktu dalam prosesnya di atas kertas dan 

cara reproduksi yang modern. Ilustrator yang terbaik dalam proses 

menggambarnya adalah yang mengetahui dengan baik bagaimana berekspresi 

dengan hitam dan putih.  

Menurut Zeegan (2005), sebuah ilustrasi yang paling buruk adalah sebuah 

ilustrasi yang hanya sebagai pengisi halaman atau hiasan yang membuat halaman 

tersebut indah namun gagal untuk menyampaikan pesan dan pengetahuan yang 

ingin disampaikan dalam subjek yang diilustrasikan. Namun sebuah ilustasi yang 

terbaik adalah ilustrasi yang dapat mendorong masyarakat yang melihat untuk 

berpikir, dan menggambar lebih dibandingkan pada saat pertama kali yang dilihat 

dan untuk memahami lebih dalam serta lebih mengerti akan subjek tersebut. 

Sebuah konsep mungkin terlihat disembunyikan saat pertama kali namun dapat 

berkomunikasi dengan sukses apabila saat masyarakat yang melihat 

menyebarluaskan gambar tersebut. Menurutnya, sebuah karya ilustrasi yang 

“besar” adalah seperti sebuah film yang dikenal atau seperti sebuah narasi, semua 

membutuhkan penonton yang aktif terlibat dalam keperluan untuk memahami 

pesan yang terkandung. Pada akhirnya, Zeegan menegaskan bahwa sebuah 

ilustrasi yang baik berisi gabungan atas keahlian yang unggul, keterampilan, dan 

cara berpikir kreatif.(hal.20). 

Zeegan menuliskan bahwa untuk menginvestigasi dan memilah ide dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 
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1. Gunakan buku sketsa untuk mereka ide-ide atau pemikiran. 

2. Selalu membawa buku sketsa atau pensil setiap saat karena inspirasi 

datang kapan saja dan dimana saja bahkan di tempat yang paling tidak 

mungkin atau tidak layak sekalipun maka buku dan pensil harus 

disiapkan.  

3. Catat pemikiran kita menggunakan tulisan sebaik bahasa visual 

dimana memiliki kesesuaian yang sangat pas dengan pikiran tersebut. 

4. Tuliskan atau cantumkan informasi cukup untuk mengingat ide-ide 

yang didapat seperti bulan atau tahun karenanya. 

5. Tuliskan tanggal dan waktu – hal itu dapat membantu untuk mengingat 

konteks apa yang sedang dipikirkan setiap saat, saat itu.(hal.21). 

Ilustrasi seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah 

gagasan atau menjadi media iklan dan bahkan media sindiran atau bahkan sebagai 

interpretasi terhadap suatu hal atau karya seni yang lain hal ini dikatakan oleh 

seorang jurnalis bernama Cherie Federico dalam sebuah majalah yang berjudul 

Defining the Art of Illustration (2008). Hal ini juga dituliskan oleh Mark Wigan 

dalam bukunya Sequential Images (2007) bahwa ilustrasi atau pada khususnya 

ilustrasi karakter seringkali disebarluaskan ke dalam media dan juga sering 

digunakan ke dalam produk merchandise atau branding, pada contohnya 

dimunculkan melalui pakaian, lencana, poster, gelas, alas mouse, games, kunci 

USB, telepon genggam, dan mainan dan yang paling terlihat adalah dalam buku 

cerita ilustrasi terutama buku ilustrasi untuk anak-anak (Wigan, 2007, hal.94). 
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2.7. Warna Untuk Anak-anak 

Eisemann dalam bukunya Pantone Guide to Communicating With Color (2000) 

menuliskan bahwa warna-warna yang kita lihat selalu terpengaruh dari apa yang 

sedang kita rasakan. Sejak masa kita masih kanak-kanak, dimana saat mata kita 

pertama kali melihat warna, kita mulai merumuskan perasaan-perasaaan tentang 

warna-warna tersebut yang sejak kecil sudah kita bawa sampai kehidupan saat 

kita tua. Eisemann juga menambahkan bahwa anak-anak sejak masih berumur 

balita 2 bulan, lebih memilih objek yang penuh dengan warna dibandingkan yang 

tidak berwana.  

Anak-anak kecil sangat menyukai warna dan dominasi warna karena 

menurut mereka, warna lebih menarik daripada bentuk. Warna-warna yang 

menarik di mata anak-anak pada umumnya adalah warna-warna pokok yang 

sederhana seperti warna primer, sekunder dan tersier, yang terdiri dari warna-

warna terang. Perkembangan pengetahuan anak-anak tentang warna akan 

berkembang seiring dengan pertumbuhannya dan pengenalannya kepada warna-

warna baru. (Eisemann, 2000, hal.13)  

 

Gambar 2.16. Color Wheel 
(http://www.colorexpert.com/wp-content/uploads/2009/11/Color-Wheel-Labeled-

72dpi.jpg) 
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