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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Novel merupakan contoh sastra yang memiliki keunikan tersendiri dalam 

menyajikan sebuah cerita. Menurut H.B. Jassin (1977: 64), novel adalah karangan 

prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari 

kehidupan orang-orang. Menurut Budi Darma dalam buku pengkajian prosa sastra 

(Wicaksono, 2004) selaku penulis filsafat sastra, novel terbagi menjadi dua 

kategori berdasarkan kontennya, yaitu novel populer dan novel serius. Novel 

populer berdiri sebagai literature of escape atau semata-mata bacaan hiburan. 

Sedangkan novel serius menjadi  literature of interpret atau sesuatu yang 

mengajak kita untuk berpikir lebih luas dan mendalam. Menurut Nurgiantoro 

(2007)  novel serius memberikan konten cerita yang serba berkemungkinan. Hal 

ini menuntut pembaca untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dalam memahami 

ceritanya. Terlihat dari bagaimana pengalaman dan permasalahan kehidupan yang 

ditampilkan dalam novel jenis ini dijelaskan sampai ke inti hakikat kehidupan 

yang bersifat universal. Novel serius disamping memberikan hiburan, juga 

terimplisit tujuan memberikan pengalaman yang berharga kepada pembaca. 

Sehingga secara tidak langsung mengajak untuk meresapi dan merenungkan 

secara lebih sungguh-sungguh tentang permasalahan yang dikemukakan. 

Cantik itu Luka merupakan salah satu novel kategori serius karya Eka 

Kurniawan yang telah dikenal dan meraih empat penghargaan di mancanegara. 
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Hal ini dibuktikan dengan penerjemahannya ke 28 bahasa dan dinobatkan oleh 

New York Times sebagai salah satu dari 100 buku penting di tahun 2015. 

Menurut Binhad Nurrohmat, novel ini begitu tangguh dan telaten membangun 

jalan cerita yang rumit dan kompleks dengan sejumlah latar sejarah yang luas dan 

fantasi yang absurd maupun surealis serta melibatkan banyak tokoh 

berkecenderungan kejiwaan, tabiat bejat, skizofrenik, dan tak terduga arah serta 

bentuknya. 

Melalui wawancara dengan para pembaca novel Cantik itu Luka, novel 

tersebut memang memiliki tantangan sendiri. Terlihat dari alur yang abstrak, 

penggambaran latar tempat dan waktu yang susah diterjemahkan dengan realitas 

kehidupan kini, dan relasi antar karakter yang kompleks sehingga memerlukan 

bantuan untuk interpretasi. Selain itu dalam kuesioner yang dibagikan di 

Perpustakaan Nasional, 80%, pembaca usia 21-30 tahun memiliki preferensi 

untuk menikmati novel dengan ilustrasi. Konteks mengenai ilustrasi sebagai 

peranan penting dalam interpretasi pembaca ini juga terjadi di luar negeri dengan 

novel Harry Potter yang diadaptasi menjadi banyak jenis bacaan seperti graphic 

novel, illustrated novel, dan comic book untuk menjawab keinginan pembaca. 

Hal-hal ini mendorong penulis untuk merancang novel ilustrasi Cantik itu 

Luka sebagai tugas akhir dengan harapan dapat membantu interpretasi pembaca 

dalam menikmati cerita Cantik itu Luka.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah tugas akhir tersebut 

adalah: Bagaimana merancang novel ilustrasi Cantik itu Luka dalam interpretasi 

pembaca? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar perancangan ini terfokus dan tidak keluar dari tujuan perancangan, maka 

penulis membuat batasan masalah dalam perancangan visualisasi novel sebagai 

berikut: 

 Perancangan buku dan sisipan ilustrasi Cantik itu Luka 

 Batasan target perancangannya adalah: 

1. Geografis 

 Non lokal 

2. Demografis 

 Jenis Kelamin: Pria dan Wanita 

 Ekonomi: Golongan kelas menengah ke atas 

 Pendidikan: Universitas ke atas 

 Usia: 21-30 tahun (21 untuk minimum usia pembaca 

kategori novel dewasa, 30 tahun untuk maksimal usia 

penggemar novel ilustrasi) 

3. Psikografis 

 Gaya hidup: penggemar buku, terbuka akan adaptasi sastra 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang novel ilustrasi Cantik itu Luka untuk membantu pembaca dalam 

interpretasi 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat tugas akhir bagi: 

1. Penulis 

Berkat perancangan tugas akhir ini, penulis dapat mengetahui lebih dalam 

mengenai perancangan ilustrasi ke dalam novel, dan mengaplikasikan 

keterampilan dan ilmu yang telah dipelajari di Universitas ke dalam 

sebuah karya nyata. 

2. Universitas 

Manfaat bagi universitas adalah diharapkan perancangan tugas akhir  

novel ilustrasi ini dapat menjadi referensi mahasiswa lain, khususnya 

mahasiswa desain komunikasi visual (DKV) dalam perancangan ilustrasi 

dalam novel. 

3. Target Pasar 

Diharapkan dengan perancangan tugas akhir ini, tingkat keterbukaan 

pembaca akan adaptasi sastra akan meningkat, serta pembaca dapat 

terbantu dalam memahami cerita dari visualisasi yang telah dirancang. 
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