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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Desain 2.1.

2.1.1. Tipografi 

Penggunaan tipografi dalam komponen desain grafis sangat penting karena 

tipografi merupakan komponen komunikasi visual yang memperlihatkan esensi 

dan estetika dalam format visual. Tipografi menurut Landa (2014) melingkupi 

tulisan, nomer, simbol, tanda, tanda baca, aksen dan tanda diakritik (hlm. 44). 

Landa (2014) menjelaskan macam-macam klasifikasi tipografi dari gaya 

dilihat dari sejarah adalah sebagai berikut (hlm. 47): 

- Gaya lama atau Humanisme: merupakan roman typeface digunakan pada 

abad ke-15. Jenis karakteristik tipografi ini adalah berbentuk serif dan 

ditulis menggunakan pena dengan ujung lebar (Board-edge Pen). Contoh 

tipografi ini: Caslon, Garamond, Hoefler Text, dan Times New Roman. 

- Transisional: merupakan serif typeface, berasal dari abad ke-18, mewakili 

transisi dari gaya lama ke modern. Contoh dari tipografi ini adalah 

Baskerville, Century, dan ITC Zapf Internasional. 

- Modern: merupakan serif typeface, dikembangkan pada akhir abad ke-18 

dan awal abad ke-19. Berbentuk geometris berbeda dengan tipografi gaya 

lama, dengan karakteristik tebal tipis dan simetris. Menggunakan pena 

berujung runcing (Chisel-edged pen). Contoh dari tipografi ini adalah 

Didot, Bodoni, dan Walbaum. 
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- Slab Serif: merupakan serif typeface, dikenalkan pada awal abad ke-19 

dengan sub-katagori Mesir dan Clarendon. Karakteristik tipografi ini berat, 

slab seperti serif. Contoh dari tipografi ini American Typewriter, ITC 

Lubalin Graph, Bookman, dan Clarendon. 

- Sans Serif: diperkenalkan pada awal abad ke-19, berbeda dengan serif, 

karakteristik tipografi ini tidak ada kail, beberapa sans serif memiliki garis 

tebal dan tipis contoh dari tipografi ini adalah Futura, Helvetica, Franklin 

Gothic, dan lain lain. 

- Blackletter: diperkenalkan pada abad ke 13-15 dalam naskah abad 

pertengahan yang biasa disebut dengan gothic. Karakteristik Blackletter 

adalah garis tebal dan terdapat lekukan-lekukan. Contoh dari tipografi ini 

adalah Rotunda, Schwabacher, dan Fraktur. 

- Script: tipografi ini menyerupai tulisan tangan, karakteristik tipografi ini 

biasanya miring dan bersambung. Menggunakan pena berujung runcing 

(Chisel-edged pen), pena fleksibel, pensil, atau kuas. Contoh dari tipografi 

ini adalah Brush Script, Shelley Allegro Script, dan Snell Roundhand 

Script. 

- Display: tipografi ini biasa dirancang untuk digunakan dalam headline 

atau judul, karakteristik tipografi ini lebih besar, dekoratif, dan buatan 

tangan, akan susah dibaca apabila tipografi ini digunakan untuk konten 

teks. 
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Pentingnya keterbacaan dan pembacaan teks (Readability dan legibility) 

agar konten dalam buku mudah dibaca, menyenangkan, dan bebas stress. Berikut 

adalah beberapa petunjuk agar dapat merancang jenis huruf, ukuran, spasi, 

margin, warna, dan kertas yang tepat untuk dibaca menurut Landa (2014), antara 

lain (hlm. 53).: 

- Tipografi yang terlalu terang dan berat, terutama ukuran yang sangat kecil 

akan sulit untuk dibaca. Hindari garis tipis pada penggunaan layar karena 

akan sangat sulit untuk dilihat. 

- Tipografi yang memiliki kontras tebal tipis tidak cocok digunakan untuk 

teks ukuran kecil, karena bagian kontras tipis akan terlihat menghilang 

apabila berukuran kecil. 

- Jenis tipografi terlalu ramping (condensed) atau terlalu lebar (expanded) 

akan sulit untuk dibaca terutama untuk teks ukuran kecil dikarenakan akan 

terlihat bersambungan atau terlalu jauh jika dibaca. 

- Jenis teks yang menggunakan huruf kapital akan sulit dibaca. Jenis teks ini 

dapat meningkatkan atau bisa juga mengurangi keterbacaan untuk 

tipografi display. 

- Perbedaan kontras antara teks dan latar belakang akan sangat membantu 

untuk meningkatkan keterbacaan. 

- Warna yang sangat mencolok akan mengganggu pembacaan. 
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- Orang-orang akan cendrung untuk melihat warna yang lebih gelap terlebih 

dahulu. 

Landa (2014), juga mengatakan bahwa penggunaan teks yang memiliki 

garis tebal lebih baik dibangingkan dengan garis tipis, dan juga bentuk-bentuk 

sederhana akan lebih mudah terbaca, contoh pada tipografi adalah penggunaan 

sans serif yang lebih mudah untuk dibaca terutama pada nomer halaman (hlm.63). 

Memasangkan tipografi dalam suatu desain sangat umum dan 

membutuhkan kreatifitas dan eksperimen, kebanyakan desainer memilih untuk 

mencampurkan typeface untuk alasan konseptual, kreatif ataupun estetika, landa 

(2004) mengatakan aturan yang digunakan untuk memasangkan tipografi bagi 

pemula ataupun semua desainer (hlm.55): 

- Membatasi percampuran dan memilih kontras: memastikan terdapat kontas 

antara tipografi display dan teks. Contohnya adalah dalam cetak, sans serif 

untuk display, dan serif untuk teks, atau memainkan ketebalan dan kontras 

antara display dengan teks. Mengindari memilih typeface yang sama agar 

pembaca dapat membedakan keduanya. 

- Memasangkan typeface yang seimbang: memilih typeface yang kontras 

tetapi memiliki x-height yang seimbang atau mirip. 

- Memasangkan typeface dengan tekstur tipografi yang berbeda: teksur 

didalam konteks ini bisa berupa warna 
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2.1.2. Grid 

Lupton (2010) dalam bukunya menjelaskan fungsi grid dalam desain grafis selain 

untuk menunjang tipografi terdapat beberapa fungsi lainnya, yaitu (hlm. 153-172): 

- Grid sebagai bingkai 

Sampai abad ke-20, grid dibuat untuk menjadi bingkai dalam bidang teks. 

Contohnya pada margin halaman buku klasik, dibuat bidang kosong 

disekitar blok yang penuh dengan teks. Ditemukan selama peradaban awal 

percetakan, dari grid dua kolom hingga alkitab gutenberg. Para desainer 

memfokuskan pekerjaan mereka pada margin, tepi, ruang kosong, elemen 

yang terlihat dan tidak terlihat. Dalam percetakan, margin menjadi user 

interface dari buku untuk memberikan ruang pada nomer halaman, 

komentar, catatan, ataupun ornamen. 

- Grid sebagai program 

Selama periode pasca-perang dunia kedua, desainer grafis swiss 

Tschichold, Renner dan desainer lain dari avant grade yang 

memperkenalkan desain swiss yaitu memotong halaman menjadi beberapa 

kolom, menjadikan grid menjadi rumit, memberikan variasi dan kejutan. 

Desainer menggunakan grid dari desain swiss untuk memprogram proyek 

informasi berskala besar. 
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- Grid sebagai tabel 

Tabel merupakan varian dari grid. Sebuat tabel terdiri atas kolom vertikal 

dan baris horizontal, setiap sel ditempati oleh data. Pada desain web, 

desainer menggunakan tabel untuk menggabungkan keselarasan dalam 

dokumen untuk membangun daftar nomer dan bullet menjadi elegan, 

penempatan gambar, keterangan, margin, glutter, dan layar multikolom.. 

Pemikiran ini membantu pembaca dan juga pengguna perangkat teknologi 

dimana jarak layar sangat ketat. 

Adapun macam-macam alternatif tata letak grid dijelaskan oleh Lupton 

(2010), antara lain (hlm. 176 – 200): 

- Golden section 

 

Gambar 2.1. Golden Section 

(Sumber: Thinking With Type, Ellen Lupton, 2010) 

Merupakan rasio (hubungan antar dua angka) yang telah digunakan untuk 

kesenian barat dan arsitektur lebih dari dua ribu tahun. Golden section 

merupakan grid yang digunakan para desainer untuk besar, proporsi, dan 

Perancangan Buku Referensi..., Septatiana Adeningsih Effendi, FSD UMN, 2017



13 
 

standar industri, dengan membagi permukaan menjadi dua bagian atau 

kotak dan lain lain. Formula dari golden section adalah A:B=B:(A+B) 

dimana bagian kecil dari dua elemen digabung simetris dengan elemen 

yang lebih besar. 

- Single-column grid 

 

Gambar 2.2. Single-column Grid 

(Sumber: Thinking With Type, Ellen Lupton, 2010) 

Merupakan grid yang paling sederhana terdiri atas satu kolom teks 

ditengah dikelilingi oleh margin. Ketika merancang buku atau majalah 

sebagai spread (dua halaman terpisah) dari dalam margin menghasilkan 

margin simetris per halaman. 
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- Multicolumn grid 

 

Gambar 2.3. Multicolumn Grid 

(Sumber: Thinking With Type, Ellen Lupton, 2010) 

Grid multikolom menyediakan format fleksibel dan bervariasi untuk 

publikasi yang memiliki hirarki yang kompleks atau yang memiliki 

banyak teks dan ilustrasi. Kolom yang telah dibuat dapat diisi dengan teks 

ataupun gambar, tidak semua ruang harus disi (dapat menggantung). 

- Modular grid 

 

Gambar 2.4. Modular Grid 

(Sumber: Thinking With Type, Ellen Lupton, 2010) 
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Merupakan grid yang memiliki ukuran konsisten dengan penggunaan baris 

horizontal dari atas ke bawah dan vertikal dari kiri ke kanan. Modul atau 

pertemuan antara divisi vertikal dan horizontal ini mengatur tata letak 

penempatan teks dan gambar. Dalam penggunaan grid ini harus 

menghitung berapa baris kolom yang dapat muat baik horizontal maupun 

vertikal agar rata dan konsisten. 

2.1.3. Layout 

Penggunaan layout pada buku melibatkan seorang desainer untuk menentukan 

pemilihan letak elemen-elemen pada halaman. Berikut merupakan proses tata 

letak yang digunakan oleh desainer dalam pengaturan elemen pada buku menurut 

Haslam (2006) antara lain (hlm. 140-148): 

• Mempersiapkan konten untuk layout: tulisan dan gambar 

Persiapan konten untuk layout dapat menggunakan program dalam 

komputer sepert1i Quark X Press, InDesain, atau Page Maker. Setelah itu 

desainer akan mempunyai naskah atau file digital semua teks dan beberapa 

gamabar ilustrasi atau fotografi. Lalu mulai untuk membagikan teks 

menjadi beberapa bagian/chapter dan menghitung jumlah halaman per 

bagian sebelum menata letak. 

• Mempersiapkan susunan: keteren atau perencanaan posisi tulisan dan 

gambar 

Sketsa keteran sering digunakan para editor dan pengarang pada awal 

perancangan. Keteran adalah diagram untuk semua halaman dalam buku. 

Desainer mengubah tulisan dan gambar yang telah disiapkan kedalam 
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template dan melihat berapa banyak halaman yang digunakan. Dalam 

perancangan keteran, desainer harus dapat mengantisipasi tipografi dan 

ukuran teks agar tidak kelebihan halaman. 

• Storyboard atau Sketsa gambar: menulis untuk menyesuaikan dan 

mempersiapkan gambar 

Apabila kateran merupakan perencanaan awal sebelum desainer 

mendapatkan semua data, sketsa gambar atau storyboard digunakan ketika 

desainer sudah mendapati semua teks dan gambar. Sketsa gambar hampir 

menyerupai dengan susunan keteran, tetapi lebih detail dan menyerupai 

susunan rancangan akhir. 

• Layout berdasarkan tulisan 

Penggunaan tata letak merupakan faktor penentu dalam konten buku. 

Dalam mengatur tata letak desainer diharapkan untuk dapat membuat 

arahan pembaca dalam melihat informasi di buku dengan lebih mudah dan 

menyenangkan. 

• Berbagai pendekatan layout: buku berbasis teks 

Dalam pendekatan tata letak, hal pertama yang paling mudah adalah 

halaman yang hanya memiliki beberapa elemen, seperti satu kolom teks 

yang nantinya akan berkembang menjadi skema yang lebih rumit. 

• Berbagai pendekatan layout: buku berbasis gambar 

Buku berbasis gambar memiliki banyak elemen, kompleksitas dari buku 

berbasis gambar lebih rumit dibandingkan buku berbasis teks. Desainer 
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harus dapat membuat poin visual yang mendorong pembaca untuk melihat 

buku layaknya karya seni. 

• Layout berdasarkan halaman gambar  

Layout teks dirancang untuk dapat dibaca dari garis linear, dari halaman 

atas kiri ke bawah kanan, sementara layout berbasis gambar dibaca 

melalui pengaturan elemen dalam halaman. Desainer harus dapat 

memikirkan hubungan antara gambar dan teks narasi. Teks juga 

mempertimbangkan elemen gambar yang membentuk warna abu abu yang 

cocok untuk mengimbangi elemen gambar seperti foto, lukisan, atau 

ilustrasi. 

 Buku 2.2.

2.2.1. Bentuk Buku 

Menurut Arifin dan Kustianto (2009) dalam bukunya sukses menulis buku ajar 

dan referensi, menjelaskan berbagai macam bentuk buku dibagi atas kebutuhan 

masyarakat dan pengembangan ilmu dan pembelajaran (hlm. 54-55), antara lain: 

1. Kebutuhan Masyarakat 

Pada jenis buku ini berkembang sesuai dengan kebutuhan pengetahuan 

pembaca, contoh dari buku ini adalah buku novel, fiksi, biografi, religi, 

motivasi, komputer, kesehata, dan hobi. 

2. Pengembangan ilmu dan pembelajaran 

Pada jenis buku ini banyak digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dan 

penelitian, dan juga pengembangan. Contoh dari buku pengembangan ilmu 
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dan pembelajaran adalah buku referensi, monograf, buku ajar, diklat, dan 

modul ajar. 

2.2.2. Fungsi Buku 

Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembar kertas yang berjilid, 

berisi tulisan atau kosong. Buku juga dapat diartikan sebagai kumpulan kertas 

atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi 

tulisan atau gambar.  

Menurut Wibowo (2007) dalam bukunya anatomi buku, menjelaskan 

fungsi dari buku adalah sebagai berikut (hlm. 75): 

- Merupakan sarana informasi dalam menyampaikan sebuah gagasan 

penulis kepada pembaca secara efektif. 

- Materi yang dibahas dan disampaikan kepada penulis lewat buku dapat 

bermanfaat bagi pembaca.  

- Buku dibuat sedemikian rupa agar menarik dan memikat pembaca agar 

menghadirkan kesan lebih kepada pembaca.  

- Penerbitan buku ditunjukan untuk meraih pembaca sesuai potensi dan 

meraih sukses dalam pemasaran. 

2.2.3. Anatomi Buku 

Lupton (2008) dalam bukunya Indie Publishing: How to Design and Produce 

Your Own Book, menjelaskan tentang Anatomi Buku, buku dibagi menjadi tiga 

bagian, antara lain (hlm.35): 
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- Halaman Depan (Front Matter) 

 

Gambar 2.5. Front Matter 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Pada bagian awal buku, biasa menggunakan angka romawi dan beberapa 

halaman, yaitu halaman setengah judul yang berisi judul buku lengkap 

atau hanya judul utama buku. Halaman judul berisi judul buku lengkap, 

nama pengarang, nama penerbit, dan kota tempat terbit. Halaman hak 

cipta, berisi nama pengarang, hak cipta, tahun penerbitan, ISBN, data 

katalog, alamat penerbit, dan beberapa daftar penghargaan. Terakhir 

adalah halaman daftar isi. 
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- Halaman Isi (Main Content) 

 

Gambar 2.6. Main Content 
(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Halaman isi berupa isi utama buku, terkadang terdapat ilustrasi. 

Penomoran halaman atau biasa disebut dengan folios muncul di area 

margin buku. Pada umumnya buku dimulai dari bagian kanan halaman, 

maka halaman buku sebelah kiri bernomer genap dan halaman kanan 

bernomer ganjil. 

- Halaman Belakang (Back Matter) 

 

Gambar 2.7. Back Matter 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 
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Halaman akhir buku terdapat lampiran dan tanda penerbit. Halaman 

lapiran berisi daftar kata, indeks, daftar nama, biografi, ringkasan, dan 

kronologi. Halaman tanda penerbit terdapat informasi tentang jenis huruf, 

desain buku, percetakan atau teknik penjilidan. 

2.2.4. Komponen Buku 

Haslam (2006) menjelaskan dalam bukunya, komponen buku terbagi menjadi 

beberapa bagian, antara lain (hlm. 20): 

 

Gambar 2.8. Komponen Buku 

(Sumber: Book Design, Andrew Haslam, 2006) 

1. Spine, atau tulang buku bagian dari buku yang berfungsi untuk menutupi 

bagian tepi buku. 

2. Head band, atau pelapis jahitan yang digunakan untuk mengaitkan buku. 

3. Hinge, atau lipatan yang berfungsi sebagai engsel diantara sampul depan 

dan belakang buku. 
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4. Head Square, bagian kecil yang berfungsi untuk melindungi bagian atas 

pada buku yang memiliki ukuran yang lebih besar. 

5. Front Pastedown, atau kertas pelapis sampul yang berada di bagian 

belakang dalam buku sebagai pelindung. 

6. Cover, atau sampul yang bersifat tebal dan berfungsi untuk melapisi buku 

dan menjadi tampilan luar buku. 

7. Foredge square, pelindung kecil yang berada di bagian depan buku terdiri 

atas sampul dan bagian belakang buku. 

8. Front board, atau papan sampul merupakan halaman tebal yang digunakan 

untuk melindungi isi buku. 

9. Tail square, atau bidang lapisan pelindung yang berukuran kecil, memiliki 

ukuran lebih besar dan berada di bagian bawah buku. 

10. Endpaper, bagian buku yang berfungsi untuk menutupi bagian dalam 

sampul dan menjaga lipatan pada buku. 

11. Head, bagian atas dari sampul buku. 

12. Leaves, bidang pada buku yang terletak pada sisi halaman dan saling 

terhubung dalam buku tersebut. 

13. Back pastedown, halaman yang terdapat di bagian belakang buku. 

14. Back cover, halaman belakang yang terdapat pada buku yang dilapisi 

sampul. 

15. Foredge, bidang ketebalan yang ada pada isi buku di bagian samping. 

16. Turn-in, bidang tepi yang berada di bagian depan buku. 

17. Tail, bidang ketebalan yang ada pada isi buku di bagian bawah. 
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18. Fly leaf, bagian halaman pembalik dari kertas tebal yang berada di dalam 

sampul atau endpaper. 

19. Foot, bagian bawah dari buku. 

2.2.5. Teknik Finishing Buku 

Teknik finishing buku menurut teori Mackenzie (2007) dalam bukunya 

Developments in Book Printing antara lain (hlm. 37-40): 

- Pemotongan (Cutting) 

Tahap pertama dan yang terpenting dalam finishing buku adalah 

memotong kertas dengan ukuran yang tepat. Pemotongan yang jelek akan 

menimbulkan ketidak efisiensian setiap proses dan merusak kualitas dari 

produk akhir. Pemotongan pada umumnya membutuhkan proses yang 

lama, tetapi sekarang sudah terdapat mesin yang dapat memotong kertas 

dalam jumlah banyak yang dapat membantu dalam proses pembuatan 

buku. 

- Pelipatan (Folding) 

Tahap kedua setelah pemotongan yaitu pelipatan buku. Produsen mesin 

lipat saat ini sangat berfokus pada otomatisasi tetapi juga fleksibilitas dari 

mesin tersebut, karena banyak buku yang harus menggunakan lipatan 

besar, kecil, tebal dan banyak tipe lainnya. 
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- Jahit (Stitching) 

Setelah memotong dan melipat, tahap selanjutnya adalah halaman 

disambung menjadi satu menjadi buku. Pada tahap ini biasa dilakukan 

dengan dijahit, atau menjahit punggung halaman. Menjahit punggung 

halaman menggunakan beberapa halaman buku dan menjahit dengan 

sampul untuk membuat buku. 

2.2.6. Teknik Penjilidan Buku 

Menurut Lupton (2008) dalam bukunya Indie Publishing: How to Design and 

Produce Your Own Book, menjelaskan beberapa tipe dalam penjilidan buku, 

antara lain (hlm. 120-121): 

- Hardcover  

 

Gambar 2.9. Hardcover 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Hardcover Binding merupakan kumpulan halaman membentuk blok yang 

dijahit menggunakan benang dan kemudian di rekatkan ke tape linen untuk 

kuat dan fleksibel.  Kumpulan blok kemudian dipotong dan dikuatkan ke 
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sampul (halaman depan, punggung, dan belakang buku) dengan endpaper. 

Penggunaan jilid Hardcover sangat tahan lama. 

- Perfect  

 

Gambar 2.10. Perfect 
(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Perfect binding merupakan salah satu metode umum yang digunakan 

dalam proses finishing buku. Terutama buku yang bersampul tipis atau 

softcover. Metode ini terbilang cukup mahal dibandingkan metode jahit, 

umumnya digunakan untuk buku yang tebal. Teknik finishing ini yaitu 

menyatukan lipatan halaman yang akan dijadikan blok, lalu dioleskan 

bahan pengerat ke dalam blok tersebut. Punggung dan sampul buku lalu 

ditambahkan ke dalam blok tersebut menjadi buku. 
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- Tape 

 

Gambar 2.11. Tape 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Tape merupakan teknik penjilidan buku menggunakan perekat berwarna 

hitam dioleskan lem panas, dieratkan disekitar punggung halaman 

menutup sampul dan halaman. Ketika lem panas diaplikasikan, 

menyebabkan perekat fleksibel pada saat perekatan di halaman dan sampul 

buku. 
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- Side Stitch 

 

Gambar 2.12. Side Stitch 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Merupakan teknik jilid dengan cara halaman dan sampul dijepit (Stapled) 

dari depan hingga ke belakang. Dikarenakan metode ini menggunakan 

teknik menjepit, maka buku berhalaman sedikit akan mengurangi estetika 

visual penjilidan ini. Ketebalan buku menentukan kepraktisan metode jilid 

side stitch. 
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- Saddle Stitch 

 

Gambar 2.13. Saddle Stitch 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Merupakan teknik jilid menutupi halaman menggunakan sampul dengan 

cara dilipat dan dijepit. Dikarenakan semua halaman akan dilipat setengah, 

maka terdapat ketebalan maksimum berkisar setengah inci untuk saddle 

stitch yang efektif. Penggunaan jilid ini dapat menjadi solusi murah untuk 

membuat buku baik. Produksi penjilidan ini dengan menggunakan stapler 

atau mesin stapler panjang. 
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- Pamphlet Stitch 

 

Gambar 2.14. Pamphlet Stitch 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

teknik yang digunakan dalam penjilidan ini hampir sama seperti saddle 

stitch. Sampul dan halaman dijahit bersama dengan menggunakan benang 

dan kemudian diikat. Simpul dan ujung benang masih dapat terlihat. 

Penggunaan jilid ini biasa digunakan untuk jumlah kecil dari publikasi, 

berkisar 36 halaman atau kurang. 
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- Screw and Post 

 

Gambar 2.15. Screw and Post 
(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Tenik penjilidan ini dengan cara sampul dan isi halaman dibor dan 

disatukan menggunakan sekrup. Sampul kemudian dirubah kembali untuk 

menutupi pengerat tersebut. Halaman dapat dengan mudah ditambah 

ataupun dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Buku Referensi..., Septatiana Adeningsih Effendi, FSD UMN, 2017



31 
 

- Stab 

 

Gambar 2.16. Stab 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Merupakan teknik jilid dengan cara menusuk halaman buku, teknik ini 

biasa disebut dengan japanese binding. Lembar halaman dijahit bersama 

dengan sampul kemudian benang akan terlihat di bagian depan, punggung 

dan belakang buku. Teknik ini menciptakan jarak di bagian gutter, maka 

dalam penggunaan teknik jilid ini harus diperhitungkan baik baik area 

yang akan dijahit. 
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- Spiral 

 

Gambar 2.17. Spiral 
(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 

Teknik penjilidan ini dengan menggunakan mesin pembolong kertas lalu 

kemudian dari bolongan kertas yang dibuat, di area tersebut menggunakan 

kawat yang berputar untuk menyatukan halaman-halaman buku. 

- Plastic Comb 

 

Gambar 2.18. Plastic Comb 

(Sumber: Indie Publishing: How to Design and Produce Your Own Book, Ellen Lupton, 

2008) 
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Teknik ini hampir menyerupai teknik buku spiral dengan menggunakan 

plastik, pembuatan buku dengan menggunakan teknik jilid ini tidak 

disarankan karena buku yang dihasilkan akan terlihat buruk. 

 Ilustrasi 2.3.

2.3.1. Fungsi Ilustrasi 

Menurut Male (2007) dalam bukunya lllustration a theoretical and contextual 

perspective menjelaskan bahwa fungsi sebuah ilustrasi adalah untuk 

mengkomunikasikan konteks visual kepada audiens (hlm 85). Macam-macam 

fungsi ilustrasi antara lain sebagai (hlm. 86-172): 

- Dokumentasi, Referensi dan Instruksi 

Ilustrasi sebagai informasi kurikulum nasional dan materi penukar untuk 

audiens muda, sejarah dan subjek budaya, ilustrasi medikal, subjek 

teknologi, ilustrasi sebagai ilmuan dan sejarah budaya. Secara umum, 

penggunaan ilustrasi adalah media instuksi yang baik, ilustrasi dapat 

dicerna secara mudah saat menyampaikan suatu informasi secara visual. 

Dalam membuat suatu dokumentasi, referensi, atau intruksi, penggunaan 

referensi dianggap sebagai metode pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dengan cara dihibur, diberikan interaksi yang kreatif dan 

inovatif. 
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- Commentary 

Atau ilustrasi sebagai editorial politik dan masalah saat ini. Penggunaan 

ilustrasi dalam editorial sebagai pemikiran provokatif, sebagai opini 

alternatif dimana ilustrasi meninggalkan makna, argumen, dan pertanyaan 

tak terjawab dalam suatu jurnal, majalah, atau koran untuk pembaca agar 

mengimpretasikan langsung secara individual.  

- Storytelling 

Ilustrasi sebagai narasi fiktif, buku bergambar dan pembaca muda, dan 

komik. Fungsi ilustrasi dalam naratif fiksi adalah sebagai representasi dari 

genre atau gaya penulisan yang disampaikan penulis agar mendapatkan 

bayangan cerita yang sama dengan pembaca.  

- Persuasi 

Ilustrasi sebagai latihan promosi pada iklan. Ilustrasi berkontribusi selama 

bertahun tahun dalam dunia periklanan berfungsi sebagai propoganda yang 

kuat dan promosi ideologi politik. 

- Identitas 

Dalam peran desainer grafis, penggunaan ilustrasi dapat menjadi identitas 

seperti pada desain logo, identitas visual, branding produk, dan lain lain. 

Banyak perusahaan menggunakan ilustrasi untuk mendesain 
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perusahaannya untuk identitas visual produk cetak maupun bentuk lain 

sebagai bentuk poin penjualan.  

2.3.2. Teknik Ilustrasi 

Menurut Wasono (2008) dalam bukunya teknik grafika dan industri grafika, 

menjelaskan teknik-teknik ilustrasi. Terdapat teknik manual dan digital, teknik 

manual terdapat lima jenis, antara lain (hlm 133-137): 

- Ilustrasi garis 

Jenis ilustrasi garis menggunakan goresan yang berbentuk garis, contoh 

dari pada ilustrasi ini dibuat dengan menggunakan pena berbentuk lurus, 

lengkung, patah, getar, dan lain lain. Ilustrasi ini dapat ditemukan dalam 

buku bergambar, novel, koran, dan lain lain. 

- Ilustrasi geometri 

Jenis ilustrasi geometri menggunakan pola gambaran yang ada dalam ilmu 

geometri (ilmu ukur), contoh pada ilustrasi ini yaitu lingkaran, segitiga, 

persegi, bujur sangkar, kubus, trapesium, dan lain lain. Ilustrasi ini dapat 

ditemukan pada poster, iklan, dan lain lain. 

- Ilustrasi corak atau doodle 

Pada jenis ilustrasi corak dapat dilihat pada karakteristik corak yang 

dihasilkan terkadang berbentuk abstrak dan pada proses pembuatannya 

dihasilkan dengan spontan, ilustrasi ini juga bisa disebut sebagai doodle. 

Ilustrasi ini dapat ditemukan pada buku ataupun sampul buku. 
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- Ilustrasi cukilan kayu 

Ilustrasi cukilan kayu merupakan jenis ilustrasi yang pada proses 

pembuatannya menggunakan teknik ilustrasi tiruan hasil cetak cukilan 

kayu. Proses yang dilakukan sama seperti proses membatik dan setelah 

hasil ilustrasinya jadi akan seperti cukilan kayu tiruan. Ilustrasi ini dapat 

ditemukan pada buku, sastra, novel dan poster. 

- Ilustrasi kolase 

Jenis ilustrasi ini dalam proses pembuatannya dengan cara menempelkan, 

merobek, dan menggunting kertas atau objek lain dan dibentuk sedemikian 

rupa agar dapat menvisualisasikan sebuah karya. 

Sedangkan teknik digital terdapat dua jenis, yaitu bitmap dan vector. Masing-

masing memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda-beda, seperti (hlm. 161-

164): 

- Bitmap 

Ilustrasi bitmap atau bisa disebut dengan raster image, merupakan ilustrasi 

yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut dengan pixel (picture 

element). Kualitas ilustrasi bitmap tergantung pada banyaknya pixel yang 

disebut sebagai resolusi. Resolusi bitmap pada layar monitor adalah 72/96 

ppi meskipun gambar memiliki resolusi 300 ppi. Ppi atau pixel per inch 

merupakan ukuran resolusi monitor, selain ppi ukuran resolusi adalah dpi 

atau dots per inch. 
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- Vector 

Ilustrasi vector berbeda dengan bitmap yang bergantung pada resolusi, 

pada ilustrasi jenis vector tidak akan mengalami perubahan pada saat 

dibesarkan, dikecilkan, di rotasi atau dimodifikasi. Ilustrasi vector tidak 

akan mempengaruhi gambar yang menyebabkan gambar menjadi kabur 

atau tidak fokus. Ilustrasi vector merupakan hasil garis, kurva dan bidang. 

2.3.3. Media Ilustrasi 

Media-media yang pada umumnya menggunakan ilustrasi menurut Male (2007) 

dalam bukunya Illustration a theoretical and contextual perspective adalah (hlm 

22): 

1. Buku, contohnya adalah: buku anak non fiksi dan fiksi. buku non fiksi, 

buku fiksi umum, buku spesialis. 

2. Editorial, contohnya adalah: arikel, komentar, majalah dan koran. 

3. Iklan (Above the line), contohnya adalah: cetak ataupun gambar gerak. 

4. Grup desain (Below the line), contohnya adalah: kemasan, desain situs, 

laporan perusahaan, poin penjualan dan lain lain. 

5. Multimedia, contohnya adalah: digital imaging, animasi, gambar gerak, 

film, dan lain lain seperti institusi, organisasi atau individual, servis 

publik, pemerintah lokal atau internasional, institusi akademik. 
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 Buku Referensi 2.4.

2.4.1. Fungsi Buku Referensi 

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, buku referensi adalah buku rujukan. Arifin 

& Kusrianto (2011) dalam bukunya sukses menulis buku ajar dan referensi 

menjelaskan bahwa funsgi dari buku referensi digunakan sebagai bahan kajian 

untuk pelajaran selain dari buku ajar yang diperlukan sebagai pendamping buku 

ajar tersebut. Buku referensi dibuat dengan mengikuti pembelajaran dari bisang 

keilmuan yang relevan dalam bidang ilmu tertentu (hlm. 60). 

2.4.2. Ciri-ciri Buku Referensi 

Ciri-ciri buku referensi menurut Arifin & Kusrianto (2011) adalah meningkatkan 

minat dari pembacanya, dirancang untuk dipasarkan secara luas, tidak 

berdasarkan kompetensi, disusun berdasarkan logika biadng ilmu, tidak 

memberikan latihan maupun rangkuman, tidak memiliki mekanisme umpan-balik 

untuk pemakai dan tidak memberikan saran cara untuk mempelajari buku 

tersebut. (hlm. 62). 

 Buku Ilustrasi Anak 2.5.

2.5.1. Fungsi Buku Ilustrasi Anak 

Crush (2005) mengatakan dalam bukunya The fundamental of illustration bahwa 

buku merupakan medium yang pertama kali digunakan untuk ilustrator. 

Hubungan antara ilustrasi dan teks sudah ada sejak lama, yaitu dimulai dari 

penggunaan buku agama iluminasi manuskrip yang diciptakan pada abad ke-7 dan 

ke-9. Pada masa sekarang, penggunaan buku ilustrasi lebih banyak digunakan 

pada sektor buku anak, buku fiksi, dan terkadang buku referensi teknik. (hlm. 92) 
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Dalam buku illustration a theoretical and contextual perspective, Male (2007) 

menjelaskan beberapa fungsi dalam penggunaan buku ilustrasi anak selain 

menjadi inovasi dan kreatifitas menjadi aspek penting dalam edukasi dan 

pengetahuan untuk tumbuh kembang anak, fungsi buku ilustrasi antara lain (hlm. 

93-96): 

- Penggunaan buku bergambar ilustrasi untuk anak, dapat dikatakan menjadi 

salah satu aspek penting dalam belajar.  

- Penggunaan buku ilustrasi untuk anak menjadikan pembelajaran semakin 

lebih menyenangkan.  

- Warna dan ilustrasi menarik dapat memfasilitaskan anak anak untuk dapat 

mengenal informasi seperti huruf, angka, dan juga bentuk. 

2.5.2. Teknik Buku Ilustrasi Anak 

Sebelum mengetahui teknik menciptakan buku ilustrasi anak, pentingnya 

mengetahui bagaimana cara anak menanggapi sebuah buku ilustrasi. Dalam hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan Salisbury dan Styles (2012) dalam 

bukunya Children’s Picturebooks The Art of Visual Storytelling, menjelaskan 

bahwa anak-anak dalam membaca buku bergambar, mereka melihat teks sebagai 

penjelas untuk hal yang terus terang dan mudah, dan ilustrasi digunakan untuk 

merepresentasikan hal yang susah (hlm. 80). Beberapa respon anak dalam 

membaca buku menurut Salisbury dan Styles (2012) antara lain (hlm. 80-86): 
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- Menanggapi interaksi tulisan dan gambar 

Dalam berapa kasus pembaca dini yang masih sulit untuk membaca 

tulisan, beberapa anak mengatakan bahwa mereka lebih mengingat gambar 

dan melupakan tulisan, dan untuk pembaca yang sudah besar mengatakan 

bahwa terdapat fungsi berbeda antara tulisan dan gambar, ketika buku 

hanya terdapat tulisan terkadang mereka tidak merasa ada di dalam buku 

tersebut karena tidak ada yang dapat dilihat. Mereka dapat menggunakan 

imajinasi tetapi ketika ingin melihat pendangan dari buku tersebut mereka 

lebih menginginkan terdapat gambar untuk dilihat.  

- Menganalisa warna untuk makna 

Pembaca dini sangat sensitif dalam warna dan suasana. Mereka 

menganalisa dengan sangat natural, anak-anak sangat serius dan melihat 

segala aspek yang ada dalam buku bergambar. Anak-anak dapat melihat 

kejadian menakutkan dengan warna yang gelap dan menyenangkan 

dengan warna yang cerah. 

- Membaca bahasa tubuh 

Anak-anak dapat membaca bahasa tubuh dalam buku bergambar dengan 

baik. Bahkan anak-anak yang usia sangat kecil. Mereka dapat merasakan 

simpati kepada gambar yang ada di dalam buku bergambar. 
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- Membaca metafora gambar 

Ketika pembaca dini dihadapkan dengan teks yang sangat rumit dan 

mereka tidak mengerti apa yang disampaikan, mereka menginterpretasikan 

dengan melihat sebuah visual yang ada di dalam buku tersebut untuk 

membantu dalam mengetahui hal yang disampaikan. 

- Mencari dan mempelajari 

Kelebihan dalam buku bergambar, membuat pembaca dini mencari lalu 

memikirkan dan mempelajari sesuatu sehingga muncul tindakan sendiri 

tanpa ditulis dalam teks. Mereka menyimpulkan dari ilustrasi dan 

penjajaran dari tulisan. 

- Menyukai tantangan yang diberikan dari buku bergambar 

Dilihat dari penjabaran diatas, pembaca dini sangat menyukai dihibur 

melalui buku bergambar, tetapi mereka juga ingin sebuah tantangan. 

Mereka dapat duduk selama berjam-jam hanya untuk mengimpretasikan 

dengan tujuan untuk mengejar esensi dari buku tersebut. Seorang ilustrator 

yang baik adalah ilustrator yang menghormati pembacanya dan 

menganggap pembacanya sangat penting. 

- Respon afektif dari buku gambar 

Anak-anak terkadang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan penulis 

dari buku yang mereka suka. 

Perancangan Buku Referensi..., Septatiana Adeningsih Effendi, FSD UMN, 2017



42 
 

- Kesimpulan 

Fungsi utama dari buku bergambar adalah sebagai pengalaman literatur 

pertama untuk kebanyakan anak-anak. Ilustrasi dari buku bergambar 

dinilai sangat penting dan menantang untuk pembaca dini, tetapi tidak 

memungkinkan untuk semua umur. Buku bergambar juga dinilai sebagai 

sarana utama untuk anak dalam pengenalan seni, mendorong pembaca 

untuk pemikiran mendalam, dan merupakan jembatan yang paling aman 

untuk anak mengerti tentang isu besar seperti kehidupan, percintaan, 

perceraian, kematian, kejahatan, intimidasi, keadaan alam dan berbagai 

macam lainnya.  

Menurut Salisbury (2004) dalam bukunya Illustrating Children’s Book: 

Creating Pictures for Publication, menjelaskan media, material dan teknik-teknik 

ilustrasi dalam buku ilustrasi anak, antara lain (hlm 40-61): 

• Cat air 

• Cat akrilik 

• Cat minyak dan pastel 

• Hitam dan putih 

• Kolase dan media campuran 
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2.5.3. Media Buku Ilustrasi Anak 

Media ilustrasi buku anak yang efektif menurut Male (2007) dalam bukunya 

terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan umurnya, antara lain (hlm. 

148).: 

- 6 bulan – 2 tahun: buku interaktif, menggunakan narasi singkat dan teks 

ringan. 

- 2 – 5 tahun: buku bergambar, pop-ups, dengan teks singkat. 

- 5 – 8 tahun: buku berseri, buku gambar dengan keindahan alam. 

- 8 – 12 tahun: buku atau novel pertama. 

- 12 tahun keatas: material buku remaja. 

2.5.4. Proses Cetak Buku Ilustrasi Anak 

Terdapat macam-macam cara mencetak buku ilustrasi menurut Salisbury dan 

Styles (2012), antara lain (hlm. 138-150): 

• Cetak relief 

• Cetak sablon 

• Etching/intaglio 

• Litografi  

• Monotype dan monoprint 
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• Digital Printmaking 

 

Gambar 2.19. Digital Printmaking 
(Sumber: Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling, Martin Salisbury & 

Morag Styles, 2012) 

Komputer saat ini merupakan peran utama yang sangat umum dalam 

membuat banyak media. Pada proses mencetak buku sebelumnya 

menggunakan perangkat lunak seperti Photoshop dan Illustrator lalu 

dicetak kedalam mesin percetakan. 

2.5.5. Proses Penerbitan Buku Ilustrasi Anak 

Proses penerbitan buku ilustrasi yang dituliskan Salisbury dan Styles (2012) 

dalam bukunya, yaitu (hlm. 167-172): 

- Menemui penerbit 

Proses penerbitan dimulai dari ketika pembuat buku berhasil membuat 

kontrak dengan penerbit buku ilustrasi, hal umum pertama yang dilakukan 
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adalah dengan cara mempresentasikan ide kepada penerbit dengan 

menggunakan format contoh dari buku yang akan diusulkan. Mock up 

terdiri dari keseluruhan buku agar penerbit dapat melihat semua struktur 

buku. Beberapa penerbit dengan senang hati untuk menerima format 

contoh dalam bentuk PDF. 

- Agen literatur 

Cara lain untuk menemui penerbit atau penerbit untuk menemui pembuat 

buku yaitu dengan cara agen literatur. Pekerjaan utama dari agen literatur 

yaitu dengan cara mempromosikan sang pembuat buku. Dengan cara 

menghasilkan perhatian dari sumber berpotensi sebanyak banyaknya. 

- Kontrak dan biaya 

Kontrak biaya dalam pembuatan buku ilustrasi ini terbagi menjadi dua 

atau tiga pembayaran. Awal mula pembayaran adalah pada saat 

penandatanganan kontrak awal, pembayaran kedua pada saat pengiriman 

sketsa dan lain lain. Pembuat buku ilustrasi yang memiliki catatan 

penjualan yang banyak akan mendapatkan lebih banyak bayaran 

dibandingkan penulis buku baru. Biaya royaliti hanya akan diberikan 

apabila buku terjual banyak. 

- Proses editorial 

Ketika kontrak telah ditandatangani, maka akan ada kesepakatan batas 

waktu, lalu proses pembuatan buku dimulai. Proses editorial berupa 
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evaluasi dari buku yang telah dibuat, apakah gambar dan tulisan sudah 

cukup bagus untuk dipublikasikan, dalam proses editorial sebuah buku 

dapat berubah karakteristik, struktur keseluruhan, penggunaan warna, dan 

kebanyakan semua aspek dalam buku, terutama sampul dari buku yang 

akan menjadi aspek utama dalam penjualan. 

- Desainer 

Kontributor dalam pembuatan buku bergambar anak adalah desainer atau 

typographer. Kebanyakan pembuat buku ilustrasi merupakan pemeran 

utama dalam mendesain keseluruhan buku. Dalam buku ilustrasi, semua 

visual elemen menyatu menghasilkan suatu ungkapan, peletakan, harmoni, 

dan emphasis harus dipertimbangkan. 

- Pemeran Bologna buku bergambar anak 

Sebelum buku dicetak sebelumnya, buku diuji terlebih dahulu dengan cara 

pengadaan pameran internasional. Pameran Bologna buku bergambar anak 

merupakan hal yang penting dalam industri ini. Penerbit dari berbagai 

ujung negara datang untuk melakukan bisnis. Di pameran ini 

memungkinkan untuk bertemu dan belajar dengan penerbit independen. 

- Percetakan 

Kualitas tinggi percetakan sekarang sudah dapat diakses di seluruh dunia. 

Kebanyakan dari penerbit mengirakan biaya percetakan buku adalah biaya 
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dari 10 persen buku yang terjual, maka hitungan kasarnya apabila buku 

terjual banyak maka akan lebih murah biaya cetak yang dihasilkan. 

- Distribusi 

Setelah buku selesai dicetak, maka buku didistribusikan ke dalam toko 

buku. Banyak penerbit yang sudah besar memiliki tempat distribusi 

tersendiri, tetapi dengan perusahaan yang berbeda. 

- Penjualan dan pemasaran 

Dalam perusahaan penerbit yang sudah besar, penjualan dan pemasaran 

sangat berperan penting dalam promosi dan kesuksesan buku bergambar. 

Pemasaran dilakukan dapat ditempat toko buku besar, pers, hingga ke 

sekolah-sekolah. 

- Penjual buku 

Pelabuhan terakhir dari pendistribusian buku adalah penjualan buku. 

Dapat berupa toko buku independen dan toko-toko lainnya 

- Pemberi resensi buku 

Pemberi resensi pada buku juga dapat menjadi vital dalam pemasaran dan 

penjualan. Penerbit mengirimkan buku baru kepada majalah dan koran 

untuk dapat di resensikan dan diulas. 
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 Budaya 2.6.

2.6.1. Pengertian Kebudayaan 

Kata Budaya atau kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

budaya berarti pikiran atau akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, 

sedangkan kebudayaan adalah kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia 

yang melibatkan kepercayaan, kesenian, dan adat tradisi (hlm. 169-170).  

Menurut Koentjaraningrat (2004) dalam bukunya, menjelaskan bahwa 

kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhayah, arti dari buddhayah 

sendiri adalah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Maka dari itu 

kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal-budi 

(hlm. 9). 

2.6.2. Unsur-unsur Kebudayaan 

Koentjaraningrat (2004) dalam bukunya kebudayaan, mentalitas dan 

pembangunan menjelaskan arti dari kebudayaan, kebudayaan dalam arti sempit 

adalah suatu kesenian, sedangkan banyak ahli ilmu sosial mengatakan konsep 

kebudayaan secara luas adalah sebuah pemikiran, hasil karya-karya manusia yang 

hanya dapat dicetuskan oleh manusia sesudah proses pembelajaran (hlm. 1). 

Dikarenakan konsep ini terlalu luas, maka perlu adanya pembagian unsur-unsur 

universal tersebut, unsur tersebut adalah: 

1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 

3. Sistem pengetahuan. 

4. Bahasa. 
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5. Kesenian. 

6. Sistem mata pencaharian hidup. 

7. Sistem teknologi dan peralatan. 

Koentjaraningrat (2004) juga mengatakan terdapat hubungan pranata atau pola 

hidup manusia dalam kebudayaan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari banyaknya pranata kehidupan manusia yang merupakan wujud 

dari kebudayaan, kemudian digolongkan menjadi delapan kelompok yang dipakai 

dalam kebutuhan kehidupan manusia, antara lain (hlm 15-17): 

1. Pranata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, contohnya 

adalah pelamaran, pernikahan, perceraian, dan sebagainya. 

2. Pranata untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencari pendapatan 

hidup, produksi, menimbun, dan distribusi harta dan benda, contohnya 

adalah pertanian, pertenakan, pemburuan, industri, penjualan, dan 

sebagainya. 

3. Pranata untuk memenuhi penerangan dan pendidikan manusia dan 

masyarakat. Contohnya adalah pengasukan, pendidikan SD, SMP dan 

SMA, perpustakaan, keagamaan, dan sebagainya. 

4. Pranata untuk memenuhi kebutuhan ilmuah manusia, contohnya adalah 

penelitian, pendidikan ilmuan, dan sebagainya 

5. Pranata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan keindahan dan 

rekreasi, contohnya adalah seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, 

kesusasteraan, olah-raga, dan sebagainya. 
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6. Pranata untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan 

Tuhan dan alam ghaib. Contohnya adalah tempat iadah, upacara agama, 

pantangan, ilmu gaib, dan sebagainya. 

7. Pranata untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar dan 

bernegara. Contohnya adalah pemerintahan, demokrasi, hakim, partai, 

polisi, partai, dan sebagainya. 

8. Terakhir adalah pranata untuk kebutuhan jasmai manusia, antara lain 

kecantikan, kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. 

 Melayu Riau 2.7.

2.7.1. Pengertian Melayu Riau 

Dikutip dari buku budaya tradisional Melayu Riau (2005), Riau secara etimologis 

berasal dari kata “Rio” yang berarti sungai. Sementara ilmuan belanda ada yang 

menyatakan bahwa Riau berasal dari kata Riouw yang diambil dari nama Bandar 

rioh yang artinya ramai. 

Melayu berasal dari kata “mala” dan “yu”. Mala yang artinya mula atau 

permulaan dan yu berarti negeri. Melayu artinya negeri yang mula-mula ada. 

Sesuai dengan perkembangan bangsa melayu dari daratan Asia Tenggara, kira 

kira 2000 tahun sebelum masehi dan 1500 sebelum masehi yang menyebar 

keseluruh Indonesia. Jalan yang dilewati adalah Indonesia bagian barat melalui 

semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Lalu menetap dan melewati wilayah 

pulau-pulau Riau. 

Terdapat pendapat lain bahwa Melayu berasal dari kata “layu” yang 

artinya rendah. Arti dari kata rendah yaitu rendah hati, sangat hormat terhadap 
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pemimpinnya. Dilihat dari panggilan “patik” terhadap diri sendiri apabila 

berhadapan dengan raja, berkata “aku” bila berhadapan dengan sesame besar, 

berkata “hamba” bila berhadapan dengan datuk-datuk (hlm. 11-13). 

2.7.2. Adat Istiadat dan Tradisi 

Dalam buku budaya tradisional Melayu Riau (2005), menjelaskan bahwa 

masyarakat Riau sampai saat ini masih memegang adat dan tradisi. dikarenakan 

adat istiadat adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, dan dijadikan kebiasaan 

dalam masyarakat, berupa perkataan maupun perbuatan. seperti ungkapan 

masyarakat tradisional “biar mati anak asal jangan mati adat”. Berikut ini 

merupakan adat istiadat dan tradisi yang masih ada menurut buku budaya 

tradisional Melayu Riau (hlm. 34-35): 

• Rumah Adat 

 

Gambar 2.20. Rumah Adat Balai Selaso Jatuh 
(Sumber: https://www.flickr.com/photos/ndutz_prayoga/5659673195) 
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Rumah adat merupakan tempat segala sesuatu yang menyangkut dengan 

adat dimusyawarahkan. Fungsi rumah adat juga menjadi tempat 

pengambilan keputusan tentang adat istiadat dan segala sesuatu yang 

menyangkut tentang harta pustaka dan tanah ulayat, mendudukan pengulu, 

mendudukan datuk-datuk, batobo (kegiatan gotong royong), dan 

memutuskan perkara. 

• Istana 

 

Gambar 2.21. Rumah Adat Balai Selaso Jatuh 
(Sumber: http://www.kitasatu.com/2016/01/tempat-wisata-di-siak-sri-indrapura.html)  

Istana merupakan tempat pusat pemerintahan dilaksanakan yang dipimpin 

oleh seorang Raja. Fungsi Istana juga sebagai tempat tinggal Raja dan 

keluarga Raja, sebagai tempat rapat dan pertemuan pemerintahan, juga 

sebagai lambang kebesaran Kerajaan. 

Di daerah Riau, Istana yang masih terpelihara tidak banyak. 

Bahkan ada yang dijadikan sebuah museum. Beberapa Istana di Riau 
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yaitu: Istana Siak di Siak Sri Indrapula, Istana Bukit Batu di Kabupaten 

Bengkalis, Istana kerajaan Gunung Sahilan, Istana Kerajaan Indragiri di 

Rengat, Istana Kerajaan Rambah di Rokan Hulu. 

• Upacara Adat  

− Upacara menyemah hutan 

Upacara ini digunakan untuk membuka kebun atau hutan untuk usaha 

penebangan kayu balak, memohon izin “penunggu” hutan agar dapat 

menggunakan tempat tersebut. Waktu pelaksanaan setiap saat 

terkecuali malam hari. Dilaksanakan oleh orang terpercaya dan 

terpandang di kampung tersebut. 

− Upacara Membangun Rumah 

Upacara ini dilaksanakan apabila ingin membangun rumah, menurut 

kepercayaan mereka, sebuah rumah jika dibangun secara sembarangan 

akan sering mendatangkan malapetaka. Waktu penyelenggaraan 

upacara ini boleh setiap saat tetapi kurang lazim apabila dilaksanakan 

pada bulan apit, dikarenakan bulan apit adalah bulan buruk dan karena 

diapit oleh dua bulan lainnya yaitu bulan syawal dan bulan besar. 

− Upacara Turun ke Ladang 

Upacara ini dilakukan agar benih yang ditungalkan ke tanah tumbuh 

dengan subur, tidak diganggu oleh musuh. Upacara ini dilaksanakan 

setahun sekali pada saat orang akan turun ke ladang. Waktunya 
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dilaksanakan pada sore hari dari jam 04.00 sampai 06.00 sore. Upacara 

ini dilakukan dengan berdoa dan makan bersama. 

− Upacara Musung Madu 

Mengasapi sarang lebah sehingga lebah lari dari sarangnya, lalu madu 

dijadikan obat atau dijual untuk menambah penghasilan.u upacara 

dilakukan pada musim timur, pagi hari atau sore hari. 

− Upacara Ratib Kuambai 

Ratib Kuambai atau disebut Ratib Kelambai adalah tradisi upacara 

masal yang dilakukan berkelompok untuk upacara tolak bala. Upacara 

ini diawali dari mesjid atau Surau kemudian mengelilingi kampung. 

Dilaksanakan pada siang hari, dipimpin oleh seorang syekh atau imam. 

− Upacara Badewo 

Adalah upacara pengobatan yang dilakukan dukun atau bomo dalam 

mengobati orang sakit. Upacara ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu 

melihat penyakit, mengobati penyakit atau semah, memutus penyakit 

dilakukan dengan upah-upah. 

2.7.3. Kesenian dan Permainan Rakyat 

Beberapa jenis kesenian Melayu Riau dan permainan rakyat yang dijelaskan 

dalam buku budaya tradisional Melayu Riau (2005), antara lain (hlm. 100-158).: 
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• Seni Sastra 

Jenis Seni sastra yang ada di Riau meliputi: Syair, Koba (cerita, mitos, 

legenda, cerita rakyat), Kayat atau Hikayat, Legenda, Cerita Asal Usul 

(Mitos), nyanyian (nandung), Pantun, Mantra, Ungkapan Tradisional, 

Cerita Rakyat, Bandondong, Nazam, Bualan atau berbincang, Pepatah-

pepitih, Bidal, Fabel, Kias, Sage, Pengajian Bermula, Badewo (upacara 

pengobatan), Badike atau berzikir. 

• Seni Pertunjukan 

Pertunjukan Rakyat (Teater Rakyat) merupakan jenis tontonan yang 

melibatkan banyak orang. Pertunjukan rakyat dapat dijumpai di daerah 

Riau, antara lain Randai Kuantan dan Randai Kampar. Randai yang berarti 

“andai”, Berasal dari daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Randai 

dibawa oleh pedagang keliling ke kuantang Singingi dan Kampar. Cerita 

yang disampaikan berasal dari cerita rakyat dan legenda seperti Puti 

Bungsu, Rambun Pamenan, Cindua Mato, dan lain-lain. 

• Seni Tari 

- Tari Persembahan 

Salah satu tradisi untuk menghormati tamu. Menggunakan irama 

“makan sirih”. Tarian ini dilakukan oleh 4-8 orang perempuan. 

Sejak tahun 90-an tari ini menjadi tari persembahan di Riau. Tarian 

ini dilakukan pada setiap acara resmi atau perkawinan. Alat musik 
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yang digunakan yaitu gendang gebano (bebabo), gambus, dan 

akordion, dan seorang penyanyi yang melantunkan lagi “makan 

sirih” 

- Tari Zapin 

Adalah tari rakyat daerah Riau. Kata Zapin berasal dari arab, 

dikutip dari Hoesin dalam bukunya Kultur Islam, al-zapin berarti 

gerak kaki. Berarti tari zapin adalah tari yang menggunakan 

banyak gerakan kaki. Tari zapin telah dikenal di Siak Sri Indrapura 

pada zaman kerajaan Siak semasa pemerintahan sultan Assyaidis 

Syarif Ali (Tengku  Sayid Ali), sultan VII tahun 1784-1810. Tari 

ini dilakukan oleh kaum pria terdiri atas 2 orang baik dewasa 

maupun anak-anak, tetapi sekarang sudah dapat ditarikan oleh laki-

laki dan perempuan berpasangan. Tarian ini biasa ditarikan pada 

waktu acara perkawinan, sunat rasul, penyambutan tamu, dan 

ditarikan pada malam hari. 

• Seni Ukir 

Seni ini terdapat pada kayu dan batu yaitu pada rumah, peralatan rumah 

tangga, dan makam-makam. Seni bangunan di daerah ini berupa 

bangunan, rumah adat, mesjid, dan rumah rumah penduduk. Bentuk 

bangunan berbentuk limas mempunyai pintu dan jendela yang tinggi, 

diatasnya dilengkapi kisi-kisi tegak, memakai kaca dan pada lobang 

anginnya diberi ukiran-ukiran. Rumah-rumah memakai tiang serta tangga. 
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Pada kiri kanan tangga rumah diberi pagar untuk tempat pegangan. Pada 

pegangan diberi kisi-kisi tegak dan diukir. 

Jenis permainan rakyat populer di budaya Melayu Riau, menurut buku budaya 

tradisional Melayu Riau (2005), antara lain: Gasing, layang-layang, main engkek, 

patok lele, kaki hantu, gajah panjang, tembuku, guli/kelereng, kasti, tangkap laru, 

injit-injit semut, Gilo Lukah, Main Lesung Gilo, Lu lu cina buta, bersimbang, 

rimau, ali oma, goncang kaleng, sepak rago, sembe olang, main angga (hlm. 262-

266). 
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