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BAB III  

METODOLOGI  

3.1. Metodologi 

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif. Metode tersebut ditempuh dengan cara wawancara, observasi, survei 

dan studi eksisting. Melalui 4 metode tersebut penulis bertujuan untuk 

memperoleh data yang dapat memperkuat dasar masalah dari topik yang diangkat, 

serta menemukan solusi yang tepat untuk menjawab masalah tersebut.  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara merupakan tahap yang dilalui penulis untuk memperoleh data dari 

sumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab 

langsung dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa 

narasumber seperti Esther Wirawan (Educational Psychologist) dan Irma Ningsih 

(Seaworld’s Tour Guide). 

3.1.1.1. Wawancara dengan Esther Wirawan 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 11 Oktober 2016 di 

Summarecon Mal Serpong dengan Esther Wirawan, seorang Educational 

Psychologist. Dalam proses wawancara ini penulis memperoleh beberapa 

hal penting dalam proses perancangan buku ilustrasi yang diperoleh dari 

kacamata seorang psikolog. Beberapa hal tersebut antara lain mengenai: 
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1. Pemilihan Topik Mengenai “Ikan Laut” di Perairan Indonesia 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai sebuah 

penelitian adalah adanya rasa ketertarikan penulis terhadap topik 

yang diangkatnya. Ketertarikan terhadap sesuatu akan 

menghasilkan semangat untuk mengerjakannya. Dalam proses 

memperoleh semangat tersebut penulis dapat memulai untuk 

mencari informasi mengenai Ibu Susi Pudjiastuti, seorang Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Melalui sosok Ibu 

Susi penulis dapat melihat, memahami dan mendapatkan semangat 

dari tekadnya yang kuat dalam membela kelautan Indonesia.  

Selain itu dalam mengangkat sebuah topik, khususnya 

dengan tujuan untuk dibukukan, penting untuk mengetahui dan 

memahami mengapa topik tersebut dipilih untuk diangkat. 

Permasalahan yang ada bukan pada penilaian pribadi mengenai 

penting atau tidaknya topik tersebut, melainkan bagaimana penulis 

dapat meyakinkan orang-orang untuk berpikir dan menilai bahwa 

topik ini penting. Sehingga orang akan membeli buku ini karena 

dasar kesadaran terhadap pentingnya topik yang diangkat dalam 

buku.  

 

2. Buku Anak 

Rasa bosan saat membaca terkadang menjadi kendala mengapa 

anak-anak tidak suka membaca buku.  Maka dari itu penting untuk 
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memperhatikan proses dalam menentukan serta menyusun konten 

buku untuk anak. Sebab keberhasilan sebuah buku tentu ketika 

anak ingin terus membaca buku tersebut sampai selesai. 

 

3. Kegiatan Membaca Anak 

Membaca buku adalah hal yang penting dan harus diperkenalkan 

sejak dini pada anak. Namun proses awal dalam memperkenalkan 

anak pada kegiatan membaca buku tidak dapat ditentukan oleh 

batasan usia. Maka kapan pun anak mulai dapat membaca, secepat 

itu juga kegiatan membaca harus diperkenalkan dan dibiasakan. 

Melalui kegiatan membaca, anak dapat memperoleh pengetahuan 

dan wawasan yang semakin luas. Dengan pengetahuan dan 

wawasan yang diperoleh tentu akan menstimulasi otak anak dan 

menjadikan anak tumbuh cerdas. Namun perlu diperhatikan juga 

bahwa jenis buku bacaan perlu disesuaikan dengan usia anak 

sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan sesuai dengan 

usianya.   

 

4. Anak dan Pengetahuan Mengenai Ikan Laut di Perairan Indonesia 

Anak-anak cenderung lebih cepat belajar dan menyerap informasi. 

Maka dari itu pengetahuan mengenai keanekaragaman ikan laut di 

Indonesia dapat menjadi salah satu bekal pengetahuan untuk anak 

agar dapat lebih peduli pada sumber daya ikan yang dimiliki 
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Indonesia. Selain itu anak juga dapat mempelajari banyaknya 

manfaat yang dimiliki oleh ikan-ikan di laut Indonesia, salah 

satunya yang paling sederhana adalah sumber proteinnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Penulis berfoto dengan Ibu Esther Wirawan 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

3.1.1.2. Wawancara dengan Irma Ningsih 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Irma 

Ningsih, seorang pemandu wisata di Seaworld Indonesia. Seaworld 

merupakan wahana edukasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar (khususnya 

mengenai alam laut nusantara) sambil bermain. Dalam proses wawancara 
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ini penulis memperoleh informasi mengenai jenis ikan laut yang dimiliki 

dan dipelihara di Seaworld Indonesia seperti contohnya Ikan Napoleon.  

Penulis memperoleh informasi bahwa hingga saat ini Seaworld Indonesia 

memiliki sekitar 150 ekor ikan Napoleon yang dipelihara dalam sebuah 

akuarium yang didesain seperti wilayah terumbu karang. Sesuai dengan 

habitatnya di wilayah terumbu karang, maka ikan ini cenderung memiliki 

warna yang cerah. Seaworld sendiri memperoleh ikan ini dari perairan 

Taiwan, sebab ikan Napoleon memang bukan merupakan ikan asli 

perairan laut Indonesia. Namun hingga saat ini sebaran ikan Napoleon 

cukup banyak, dan disamping itu ikan ini juga tergolong langka dan 

dilindungi di Indonesia.  

 Dalam usaha pemiliharaan yang dilakukan Seaworld terhadap ikan 

Napoleon dapat dilihat dari bagaimana Seaworld membedakan tempat 

karantina ikan ini dari ikan yang lainnya. Sebab ikan ini terbilang sedikit 

sensitif, sehingga perlu pemeliharaan khusus, tidak sembarangan. Bahkan 

kerangka dari ikan Napoleon yang diawetkan juga memerlukan 

pemeliharaan khusus, yang dapat menghabiskan biaya hingga 70 juta 

hanya untuk proses pengawetan.  

 Informasi penting lainnya yang penulis peroleh adalah bahwa ikan 

Napoleon ini termasuk ikan laut yang tidak disarankan untuk dikonsumsi, 

khususnya untuk yang berukuran  3-10 kilogram atau lebih. Sebab pada 

ukuran tertentu ikan ini mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh 

manusia. Selain itu, walaupun ikan Napoleon merupakan ikan yang 
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dilindungi, namun penjualan ilegal dan eksploitasi yang tidak 

bertanggungjawab masih cukup banyak terjadi. Hal ini tentu dipengaruhi 

oleh peraturan di Indonesia yang kurang kuat mengenai sumber daya laut 

di wilayah perairan Indonesia, sehingga menyebabkan banyaknya 

pelanggaran masih terjadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2. Penulis berfoto dengan Mbak Irma Ningsih 

(Dokumentasi Penulis, 2016) 

3.1.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati beberapa referensi tontonan 

dan buku bacaan sekelompok anak dengan rentang usia antara 7-9 tahun. 

Pengamatan dilakukan selama 3 minggu sejak 26 November 2016 sampai 10 

Desember 2016, setiap hari Sabtu. Sekelompok anak tersebut terdiri dari 2 anak 

laki-laki dan 5 anak perempuan. 

 Hasil observasi yang diperoleh memperlihatkan bahwa aktifitas yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah menonton, membaca dan mewarnai. 

Tontonan yang biasa ditonton meliputi Disney Channel, Animal Planet, dan 
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beberapa film kartun lainnya. Dan buku bacaan yang dibaca meliputi buku seri 

ETL Learning, Scientist Quiz, Disney Magazine, WHY, komik dan buku cerita 

serta buku aktifitas.  

Dari hasil observasi yang diperoleh diatas, maka penulis akan mengacu 

pada teknik penggunaan dan pemilihan warna seperti pada Disney Magazine. 

Tujuannya adalah untuk membuat isi buku ilustrasi terlihat lebih colorful dengan 

warna-warna yang cerah sehingga lebih menarik untuk anak-anak. Selain itu 

penggunaan jenis font sans-serif untuk body text pada Disney Magazine dan buku 

WHY akan menjadi acuan penulis untuk menentukan jenis font yang akan 

digunakan.  

 

3.1.3. Survei 

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang ditujukan untuk anak-anak 

dengan rentang usia 7-9 tahun (kelas 1-3 SD) di wilayah Tangerang dan Jakarta. 

Melalui kuesioner ini penulis bertujuan untuk memperoleh data mengenai gaya 

visual yang lebih disukai oleh target.  

3.1.3.1. Kuesioner  

Kuesioner dibuat dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 soal dengan 

konten pertanyaan meliputi data pribadi (umur), jenis huruf, tipe gambar 

karakter, teknik penggambaran ilustrasi dan teknik pewarnaan. Kuesioner 

disebar secara online mulai dari hari Rabu, 16 November 2016 sampai 

Rabu, 14 Desember 2016. Jumlah responden yang diperoleh secara 

keseluruhan mencapai 60 responden (50 responden usia 7-9 tahun dan 10 
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responden usia 10-12 tahun), namun total jawaban yang dihitung penulis 

hanya sebanyak 50 responden yang memiliki rentang usia 7-9 tahun.  

 

Berikut merupakan tabel hasil jawaban yang telah diperoleh dari 

kuesioner. 

No. Pertanyaan Hasil Tertinggi (%) Hasil Terendah (%) 

1. Jenis Huruf Sauna-Black (44%) Vario Com Regular dan 

Sister-Medium (28%) 

2. Tipe Gambar 

Karakter 

Digambarkan agak 

lonjong (78%) 

Digambarkan agak 

gepeng (22%) 

3. Teknik 

Penggambaran 

Ilustrasi  

Ukuran lebih gendut dari 

aslinya (66%) 

Ukuran sama dengan 

aslinya (34%) 

4. Teknik Pewarnaan Solid (78%) Gradasi (22%) 

 
Tabel 3.1. Tabel Hasil Jawaban Kuesioner 

(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

3.1.4. Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan tahap yang dilalui penulis untuk melakukan 

pengamatan terhadap buku-buku ilustrasi anak, namun lebih mengarah pada 

bentuk fisik buku. Pengamatan ini bertujuan untuk membantu penulis menentukan 

bentuk, ukuran, bahan, ketebalan buku dan teknik jilid serta finishing buku 
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ilustrasi. Berikut ini merupakan beberapa referensi buku ilustrasi yang penulis 

temukan. 

1. Cerita Pengetahuan untuk PAUD“Mengenal Ikan Bersama Poki” 

 
Gambar 3.3. Cover dan Isi Buku Cerita Pengetahuan untuk PAUD “Mengenal 

Ikan Bersama Poki” 
 (Dokumentasi Penulis, 2016)  

 

1. Cover Konten cover depan terdiri dari judul buku, 

logo penerbit, nama pengarang, nama 

ilustrator, kelebihan buku, dan ilustrasi full 

color. Sedangkan konten cover belakang 

terdiri dari judul buku, rangkuman penjelasan 

isi buku, logo, alamat serta media sosial 

penerbit, barcode dan ilustrasi full color. 

Jenis font yang digunakan untuk keseluruhan 

desain cover hanya 2 jenis. Khusus font untuk 

judul ditulis diatas latar belakang putih yang 
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mengikuti bentuk font (seperti stroke yang 

sangat tebal). Ilustrasi pada cover buku 

digambarkan dengan warna-warna yang 

terbilang cerah dan menarik. 

2. Konten Terdiri dari halaman untuk menulis nama 

pemilik buku, informasi perijinan dan 

penerbitan, halaman judul, isi (terdiri dari 

cerita, aktifitas motorik seperti menulis, 

menggambar, mewarnai, mencocokkan, 

menghitung dan mengingat) dan ditutup 

dengan judul buku berukuran kecil yang 

tertera pada sebuah halaman kosong. 

3. Penyampaian Cerita Cerita disampaikan dengan cara yang cukup 

sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu 

penyampaian dilengkapi juga dengan aktifitas 

motorik, sehingga dapat menarik perhatian 

anak-anak dengan diciptakannya sebuah 

interaksi. 

4. Tipografi Total jenis font yang dipakai untuk cover dan 

isi buku terdapat sebanyak 6 jenis, dengan 

menggunakan font sans serif.  

5. Layout Sebagian besar layout terlihat seperti terbagi 

menjadi 2 kolom, namun terdapat beberapa 
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halaman yang tidak terbagi menjadi 2. 

Sehingga layout pada buku ini memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan pada 

beberapa bagian halaman.  

6. Ilustrasi Ilustrasi yang terdapat dalam cerita 

didominasi oleh penggambaran dan 

pewarnaan dengan teknik digital painting 

yang dikombinasi menggunakan vektor 

dengan pewarnaan bergradasi.  

7. Warna Full Color 

8. Ukuran & Ketebalan 18 x 24 cm, ketebalan 0,3 cm (48 halaman) 

9. Jenis Kertas Soft Cover menggunakan Art Carton 210 

gram untuk sampul dan HVS 100 gram untuk 

isi. 

10. Teknik Jilid Jilid Kawat (Saddle Stitching) 

11. Finishing Laminasi Glossy 

12. Harga Buku Rp 39.000,00 

 
Tabel 3.2. Tabel Studi Eksisting Buku Cerita Pengetahuan untuk PAUD “Mengenal Ikan 

Bersama Poki” 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

Kelebihan dari buku ini adalah ilustrasinya yang sederhana dan full color, 

sehingga potensinya cukup besar dalam menarik perhatian anak untuk membaca 

buku ini sampai selesai. Selain itu, aktifitas motorik yang disediakan membuat 

buku ini mampu membangun interaksi dengan pembacanya dan membuat proses 
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penyampaian cerita menjadi lebih menarik. Namun disamping itu, adanya aktifitas 

motorik didalam buku menjadikan buku ini perlu dicetak dengan bahan HVS. 

Maka hasil akhirnya memperlihatkan warna yang tidak terlalu cerah pada hasil 

cetak. 

2. Mengenal Hewan Liar bersama Sam“Hewan Laut” 

 
Gambar 3.4. Cover dan Isi Buku Mengenal Hewan Liar bersama Sam “Hewan Laut” 

(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

1. Cover Konten cover depan terdiri dari judul buku, 

logo penerbit dan ilustrasi berupa foto seekor 

gurita. Sedangkan konten cover belakang 

terdiri dari rangkuman fakta yang terdapat di 

dalam buku, daftar edisi lainnya, penjelasan 

icon  yang digunakan dalam buku, logo, 

alamat serta media sosial penerbit dan 

barcode. Terdapat 3 jenis font yang 

digunakan untuk keseluruhan desain cover. 
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Cover didominasi warna putih sehingga 

terkesan lebih clean. 

2. Konten Terdiri dari halaman judul, informasi 

perijinan dan penerbitan, daftar isi, isi (terdiri 

dari penjelasan berbagai hewan laut beserta 

dengan ilustrasi berupa foto hewan lautnya) 

dan ditutup dengan halaman glosarium.  

3. Penyampaian Cerita Konten tidak disampaikan dalam bentuk 

cerita, namun lebih kepada penulisan teks 

dalam paragraf.  

4. Tipografi Total jenis font yang dipakai untuk cover dan 

isi buku terdapat sebanyak 6 jenis, dengan 

menggunakan font sans serif pada cover dan 

isi buku serta font serif pada halaman daftar 

isi dan glosarium.  

5. Layout Terdapat beberapa halaman yang terbagi 

menjadi 2 dan 5 kolom secara horizontal dan 

vertikal. Selain itu ada juga halaman yang 

hanya terbagi menjadi 1 kolom. Pembagian 

layout yang berbeda-beda cukup terlihat pada 

setiap  halamannya.  

6. Ilustrasi Ilustrasi yang terdapat dalam buku 

merupakan foto.  
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7. Warna Tidak full color, karena warna yang 

digunakan sebagai background adalah warna 

putih, sehingga setiap halamannya terlihat 

lebih bersih.  

8. Ukuran & Ketebalan 20 x 20 cm, ketebalan 0,1 cm (24 halaman) 

9. Jenis Kertas Soft Cover menggunakan Art Carton 260 

gram untuk sampul dan Art Paper 100 gram 

untuk isi. 

10. Teknik Jilid Jilid Kawat (Saddle Stitching) 

11. Finishing Laminasi Glossy 

12. Harga Buku Rp 22.000,00 

 
Tabel 3.3. Tabel Studi Eksisting Buku Mengenal Hewan Liar bersama Sam “Hewan 

Laut” 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

Kelebihan dari buku ini adalah ilustrasinya yang berupa foto mampu memberikan 

gambaran nyata kepada anak-anak mengenai jenis hewan yang dijelaskan. Namun 

buku ini memiliki kekurangan yang terletak pada penggunaan teks yang terlalu 

banyak. Ana-anak tentu akan lebih mudah tertarik pada sebuah buku yang 

presentase visualnya jauh lebih besar daripada teks. Sedangkan buku ini hanya 

menampilkan visual berupa sebuah foto hewan dengan ukuran yang cukup besar 

dan penjelasan berupa teks yang cukup panjang. 
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3. Dongeng Aneka Hewan Laut 

 
 

Gambar 3.5. Cover dan Isi Buku Dongeng Aneka Hewan Laut 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

1. Cover Konten cover depan terdiri dari judul buku, 

logo penerbit, nama pengarang dan ilustrasi 

full color. Sedangkan konten cover belakang 

terdiri dari judul buku, cuplikan beberapa 

cerita yang terdapat di dalam buku, ilustrasi 

full color beberapa hewan laut, logo, alamat 

serta media sosial penerbit dan barcode. 

Terdapat 4 jenis font yang digunakan untuk 

keseluruhan desain cover. Ilustrasi pada cover 

digambarkan dengan full color. Selain itu 

proses finishing pada cover menggunakan 

metode Spot UV, dimana yang diberi lapisan 

hanya bagian tertentu saja (ilustrasi hewan 

lautnya saja). 

Perancangan Buku...,Michelle Lawrencia,FSD UMN,2017



2. Konten Terdiri dari halaman judul, informasi 

perijinan dan penerbitan, daftar isi, isi (terdiri 

dari beberapa bab yang berisikan cerita yang 

berbeda-beda dan diakhir bab terdapat 

penjelasan mengenai fakta tentang hewan laut 

tertentu). 

3. Penyampaian Cerita Konten buku terbagi menjadi beberapa bab 

dengan judul yang berbeda-beda. Setiap judul 

menceritakan mengenai hewan laut yang 

berbeda juga. Dalam proses penyampaian 

cerita, anak-anak diajak untuk berimajinasi 

melalui dialog antar hewan laut. 

4. Tipografi Total jenis font yang dipakai untuk cover dan 

isi buku terdapat sebanyak 7 jenis, dengan 

menggunakan font sans serif pada cover dan 

isi buku. 

5. Layout Setiap halaman menggunakan layout 1 

kolom, karena penjelasan pada setiap 

halaman ditulis memanjang dan sebagian 

besar diatur menjadi center text. 

6. Ilustrasi Gaya ilustrasi yang terdapat dalam buku 

berbeda di setiap babnya karena dibuat oleh 

ilustrator yang berbeda. Namun sebagian 
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besar gaya ilustrasinya merupakan kombinasi 

antara vektor dan digital painting.  

7. Warna Full Color 

8. Ukuran & Ketebalan 18 x 24 cm, ketebalan 0,5 cm (98 halaman) 

9. Jenis Kertas Soft Cover menggunakan Art Carton 260 

gram untuk sampul dan HVS 100 gram untuk 

isi. 

10. Teknik Jilid Jilid Lem Panas (Perfect Binding) 

11. Finishing Laminasi Doff dan Spot UV 

12. Harga Buku Rp 49.000,00 

 
Tabel 3.4. Tabel Studi Eksisting Buku Dongeng Aneka Hewan Laut 

(Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

Kelebihan dari buku ini terletak pada banyaknya cerita yang terdapat didalam 

buku. Selain itu ilustrasi hewan laut yang digambarkan mampu membangun 

imajinasi anak seolah – olah hewan - hewan tersebut beraktifitas seperti manusia. 

Bahkan dalam setiap cerita memiliki pesan moral tersendiri yang dapat diperoleh 

anak. Namun kekurangan dari buku ini ialah bahan HVS yang digunakan 

membuat warna pada hasil cetak tidak terlalu cerah.  
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3.2. Mind Mapping

Setelah data-data yang penulis perlu telah terkumpul, maka penulis 

menjabarkannya ke dalam mindmapping untuk mempermudah penulis dalam 

tahap penyusunan serta pengembangan konsep kreatif.

Gambar 3.6. Hasil Mind Mapping 1 (Ikan Laut)
(Dokumentasi Penulis, 2016)

Dari mindmap mengenai “Ikan Laut” diatas, penulis memperoleh pembagian 

materi apa saja yang akan dijadikan konten dalam buku ilustrasi. Materi yang 

akan dijadikan konten meliputi klasifikasi jenis ikan, keunikan ikan, makanan, 

habitat, tingkah laku, reproduksi, ancaman yang terjadi serta status konservasinya 

saat ini.
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Gambar 3.7. Hasil Mind Mapping 2 (Buku Ilustrasi)
(Dokumentasi Penulis, 2016)

Dari mindmap mengenai “Buku Ilustrasi” diatas, penulis memperoleh gambaran 

mengenai visual seperti gaya ilustrasi, pengemasan konten, warna serta tipografi 

untuk isi dan cover buku. Selain itu penulis juga memperoleh gambaran mengenai 

bagian produksi serta kelebihan dari setiap proses dalam produksi.
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Gambar 3.8. Hasil Mind Mapping 3 (Target Anak Usia 7 – 9 tahun)
(Dokumentasi Penulis, 2016)

Dari mindmap mengenai “Target Anak Usia 7-9 Tahun” diatas, penulis 

memperoleh gambaran mengenai karakter anak, aktifitas yang dilakukan serta 

konten pembelajaran yang sedang dipelajari oleh anak-anak usia 7-9 tahun. Selain 

itu penulis dapat memperoleh sedikit gambaran mengenai visual yang dapat 

dijadikan acuan dalam proses pembuatan buku ilustrasi.  

3.3. Konsep Kreatif

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menghasilkan sebuah buku ilustrasi 

yang sederhana dan informatif mengenai sumber daya ikan laut di perairan

Indonesia untuk anak usia 7-9 tahun. Buku ilustrasi ini diharapkan dapat memberi 
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informasi serta pengetahuan mengenai ikan laut yang ada di perairan Indonesia 

kepada anak - anak. Melihat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 

maka penting untuk membekali anak pengetahuan sejak dini mengenai aneka 

ragam kekayaan ikan laut serta ancaman yang terjadi terhadap ikan-ikan tersebut. 

 Buku ilustrasi ini berjudul Menjelajah Bersama Aldo “Mengenal Ikan di 

Perairan Laut Indonesia”. Pencantuman kata ‘ikan di perairan laut’ pada judul 

bertujuan untuk memberikan penekanan bahwa yang dibahas dalam buku 

hanyalah tentang ikan saja. Buku ini memiliki 50 halaman yang terdiri dari 

halaman judul, daftar isi, pengenalan tokoh, pengenalan peta Indonesia, divider 

(halaman yang berisi judul dan ilustrasi untuk menjadi pemisah antara cerita yang 

satu dengan cerita yang lain), isi (berupa rangkaian cerita yang didominasi 

ilustrasi dan dilengkapi teks singkat) serta halaman khusus untuk penjabaran 

informasi mengenai hewan laut yang dibahas.  

 Ilustrasi dalam  perancangan  ini dibuat secara manual, kemudian di proses 

secara digital. Gaya ilustrasi yang dipilih adalah kartun dengan teknik 

penggambaran yang digunakan adalah penyederhanaan yang mendekat pada 

bentuk – bentuk dasar (seperti contohnya persegi, lingkaran, layang – layang, dan 

lainnya). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan gambar agar terlihat berbeda 

dari bentuk aslinya, sehingga gaya ilustrasi pada buku ini memiliki keunikan yang 

berbeda dari sebagian besar buku ilustrasi untuk anak. Sedangkan untuk teknik 

pewarnaan akan lebih mengarah pada warna – warna solid dan cerah. 

 Untuk jenis font yang digunakan jumlahnya tidak lebih dari 2 jenis dan 

keduanya merupakan font sans serif. Untuk judul, font yang digunakan memiliki 
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struktur huruf yang tebal dan gendut, sedangkan untuk body text, font yang 

digunakan adalah font regular. Teks akan dibuat lebih besar dengan warna yang 

kontras dengan background agar memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Untuk 

layout pada buku penulis memilih untuk menggunakan modular grid. 

 Buku ilustrasi ini dibuat dalam ukuran 20 x 25 cm, sehingga ukurannya 

tidak terlalu besar dan lebih praktis untuk dipegang dan dibawa oleh anak – anak. 

Pada bagian sampul, penulis memilih untuk menggunakan kertas Art Carton 210 

gram dan dilapisi dengan laminasi glossy.  Sedangkan pada bagian isi, penulis 

memilih untuk menggunakan Art Paper 150 gram agar warna pada hasil cetak 

dapat lebih cerah dan keluar secara maksimal. Untuk teknik finishing nya penulis 

memilih untuk jilid Saddle Stitching atau biasa dikenal dengan sebutan jilid 

kawat.  
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3.4. Penerbit Buku 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Logo Penerbit Bhuana Ilmu Populer (BIP) 
(https://get.google.com/u/0/albumarchive/116375503691994503623, 2014) 

 

Buku ilustrasi ini akan diterbitkan oleh Bhuana Ilmu Populer (BIP), yaitu salah 

satu penerbitan besar di Indonesia yang berada di bawah Kompas Gramedia. 

Selain menjadi penerbit sekaligus mempublikasikan buku secara meluas, BIP juga 

dapat menjadi co-publishing bagi penulis atau institusi yang membutuhkan jasa 

menulis atau mencetak buku. BIP telah menerbitkan lebih dari 300 judul buku 

dengan berbagai kategori dan jenis buku. Namun BIP sendiri lebih berfokus pada 

penerbitan buku untuk anak, seperti contohnya edukomik, buku bergambar, 

dongeng, serta buku aktifitas untuk anak dan balita.  

Dalam proses penerbitan sebuah buku, secara khusus penerbitan oleh BIP, 

terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penulis yang ingin bukunya 

diterbitkan. Tahap pertama adalah pengajuan naskah kepada penerbit. Selanjutnya 

etelah penerbit menerima naskah maka naskah akan di review. Pada tahap kedua 

ini penerbit membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memeriksa detail 
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konten buku, yaitu sekitar 60-80 hari. Tahap ini membutuhkan waktu yang lama 

karena mengingat konten adalah bagian yang membutuhkan banyak pertimbangan 

sebelum diterbitkan, secara khusus untuk buku anak. Setelah pemeriksaan konten, 

maka tahap ketiga penerbit akan mulai mencoba memvisualisasikan naskah. 

Apabila naskah yang di review sudah lolos dan penerbit bersedia untuk 

menerbitkan buku tersebut maka penerbit akan memberitahu penulis lalu 

negosiasi dan penandatangan perjanjian penerbitan dapat dilakukan.  

Tahap keempat adalah proses pengeditan yang terdiri dari 4 tahapan lagi, 

yaitu edit 1 sampai 4. Tahap edit 1 adalah proses pengeditan tanda baca dan 

struktur bahasa pada naskah (masih berupa microsoft word). Tahap edit 2 adalah 

penyerahan naskah pada designer untuk dibuatkan layout dan ilustrasinya. Tahap 

edit 3 merupakan tahap untuk pengecekkan kembali naskah yang sudah di layout. 

Tahap edit 4 akan dikembalikan pada designer untuk dilakukan finalisasi. Dalam 

proses editorial ini biasanya isi buku akan dikerjakan terlebih dahulu, baru 

kemudian cover. Durasi pengerjaan tergantung dari tingkat kesulitan pengerjaan 

buku, sebab tingkat kesulitannya tentu berbeda-beda antara buku yang satu 

dengan yang lain. 

Setelah proses editorial selesai maka akan diajukan terlebih dahulu kepada 

pimpinan dan manajemen terkait. Setelah itu masuk pada tahap kelima, yaitu 

penerbit akan melakukan Product Knowledge sebelum buku akan naik cetak. Pada 

tahap ini penerbit akan melakukan sounding pada redaksi (masih ada 

kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari masukan yang diterima). 

Selanjutnya, masuk pada tahap keenam yaitu proses cetak. Dalam tahap ini 
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diasumsikan buku telah didaftarkan ke perpustakaan nasional dan sudah 

mendapatkan nomor ISBN. Proses cetak sendiri membutuhkan waktu sekitar 10-

15 hari kerja untuk cetak hitam putih dan sekitar 1-1,5 bulan untuk cetak 

berwarna.  

Setelah proses cetak selesai maka buku-buku tersebut disimpan di gudang 

dan kemudian di distribusikan. Untuk proses distribusi membutuhkan waktu 5-7 

hari kerja untuk wilayah Jabodetabek, 7-10 hari kerja untuk wilayah pulau Jawa 

dan 14-20 hari kerja untuk wilayah di luar pulau Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.10. Editor dan Ilustrator Penerbit BIP 
(Dokumentasi Penulis, 2016) 
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