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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 

Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lembaran yang dijilid, 

baik kosong maupun dengan tulisan. Buku merupakan salah satu media informasi 

tertua bahkan sebelum koran, namun nyatanya sampai saat ini buku masih banyak 

digunakan dibandingkan e-book. Selain itu, buku dapat disimpan dalam jangka 

waktu yang panjang sehingga informasi dapat disimpan dan dibaca kembali di 

kemudian hari (Turow, 2013, p. 192). Pada dasarnya buku dibagi menjadi 2 jenis 

yakni buku edukasi profesional dan buku konsumen. Buku edukasi profesional 

adalah jenis buku yang berhubungan dengan suatu aktivitas ataupun pekerjaan 

tertentu. Sedangkan buku konsumen adalah buku yang dapat dibaca oleh 

masyarakat luas tanpa terkecuali. Buku konsumen ini dibagi menjadi 7 jenis buku, 

yakni: 

1. Trade book yakni buku yang pada umumnya dijual dan diperdagangkan di toko 

buku (tradisional atau online), dan juga perpustakaan. Biasanya buku ini 

beraliran fiksi dan non-fiksi. Buku ini juga memiliki ukuran pada umumnya. 

 
Gambar 2.1. Contoh trade book 

   (Turow, 2013) 
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2. Mass market paperbacks yakni buku dengan ukuran yang lebih kecil dari buku 

biasanya. Hal ini bertujuan agar buku lebih mudah dibawa kemana-mana. Jenis 

buku ini sering ditemui pada kios koran, toko obat, dan swalayan. Ukuran buku 

ini sekitar 11 x 17,8 cm. Buku ini juga lebih dikenal sebagai pocketbook. 

 
Gambar 2.2. Contoh mass market paperbacks (kiri) 

(Sumber: dailyharoof.com) 

3. Religious book yakni buku yang membahas mengenai suatu ajaran agama 

tertentu contohnya alkitab. 

 
Gambar 2.3. Contoh religious book 

(Sumber: google.com) 

4. Scholarly book yakni jenis buku yang berisi data-data ilmiah penelitian, dan 

berbagai informasi akademik lainnya. Buku jenis ini seringkali diterbitkan oleh 

badan pendidikan seperti universitas, museum, bahkan lembaga penelitian. 
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Gambar 2.4. Contoh scolarly book 

(google.com) 

5. Book clubs and Mail-order yakni jenis buku yang diciptakan oleh suatu 

organisasi tertentu. Biasanya memiliki target audiens masyarakat yang 

memiliki ketertarikan yang sama dengan organisasi tersebut, contohnya buku 

memasak, buku sejarah, dsb. Seringkali juga dijual secara online melalui web 

tertentu. 

 
Gambar 2.5. Contoh book clubs 

(google.com) 

6. Subscription reference book yakni jenis buku yang diakses secara 

berlangganan seperti kamus, atlas, ensiklopedia. Buku jenis  ini biasa 

dipasarkan secara online. 
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Gambar 2.6. Contoh subscription reference book 

(google.com) 

 Komponen Buku 

Sebuah buku memiliki bagian-bagian tersendiri yang memiliki fungsi berbeda satu 

sama lain. Bagian buku dibagi menjadi tiga kelompok utama yakni the book block, 

the page dan grid (Haslam, 2006, p. 20). Berikut adalah kompnen dasar dari sebuah 

buku berdasarkan teori tersebut: 

 
Gambar 2.7. The Book Block 

(Book Design, 2006, p. 20) 
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1. The Book Block 

a.  Head band: penutup pada bagian penjilidan buku, tidak semua buku 

memiliki bagian ini. 

b. Hinge: bagian lipatan kertas dalam. 

c. Headsquare: pinggiran kecil sisa dari bagian atas sampul buku. Ukurannya 

dibuat lebih besar dibanding kertas bagian isinya. 

d. Front pastedown: kertas atau bahan lain yang sengaja ditempel pada bagian 

front board. 

e. Cover: kertas atau karton yang berada pada bagian paling depan buku. 

Biasanya menggunakan bahan yang lebih tebal dibanding kertas bagian 

dalam. 

f. Foredge square: sisi pinggiran kecil pada samping buku yang berasal dari 

bagian belakang buku. 

g. Front board: kertas atau karton yang digunakan pada bagian depan buku. 

h. Tail square: sisi pinggiran kecil pada bagian bawah buku. 

i. Endpaper: kertas tebal yang sengaja ditempel menutupi bagian sampul 

depan sebagai penunjang punggung buku. Lembaran kertas sebelum isi 

buku yang dapat dibulak-balik disebut fly page. 

j. Head: bagian atas dari sebuah buku. 
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k. Leaves: lembaran kertas pada buku, bagian kanan disebut recto, sedangkan 

bagian kiri disebut verso. 

l. Back pastedown: bagian endpaper yang ditempel pada bagian back cover. 

m. Back cover: sampul belakang dari sebuah buku. 

n. Foredge: sudut depan buku. 

o. Turn-in: kertas luar yang dilipat sampai ke bagian dalam sampul. 

p. Tail: bagian bawah dari sebuah buku. 

q. Fly page: lembaran kertas yang dapat dibulak-balik sebelum sampul 

belakang. 

r. Foot: sisi bawah buku. 

s. Signature: bagian lipatan kertas yang membentuk blok buku. 

 

Gambar 2.8. The Page and The Grid 
(Book Design, 2006, p. 21) 
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2. The Page 

a. Portrait 

b. Landscape 

c. Page height and width: panjang dan lebar sebuah buku. 

d. Verso: sisi sebelah kiri buku. 

e. Single page: selembar kertas pada bagian kiri buku. 

f. Double-page spread: satu lembar kertas yang terihat seperti dua lembar 

kertas karena dibatasi oleh gutter. 

g. Head: bagian atas buku. 

h. Recto: sisi sebelah kanan buku. 

i. Foredge: sisi depan sebuah buku. 

j. Foot: bagian bawah buku. 

k. Gutter: batas pengikat buku. 

3. The Grid 

a. Folio stand: sebuah garis yang mendefinisikan nomor halaman 

b. Title stand: sebuah batas judul. 

c. Head margin: batas atas dari sebuah halaman. 
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d. Interval/ coloumn gutter: garis vertikal yang mendefinisikan lebar sebuah 

kolom. 

e. Gutter/ binding margin: batas bagian dalam dari sebuah halaman, berada 

dekat dengan posisi penjilidan. 

f. Running head stand 

g. Picture unit: bagian gambar. 

h. Dead line: jarak antara tulisan dan gambar. 

i. Measure: batas lebar sebuah kolom. 

j. Baseline: garis dimana teks dituliskan. 

k. Coloumn 

l. Foot margin: batas bagian bawah halaman. 

 Layout 

Layout digunakan untuk mengatur informasi agar dapa dengan mudah dimengerti 

oleh pembaca (Tondreau, 2009, p. 10). Grid dapat terlihat bagus apabila dipadukan 

dengan adanya komposisi yang baik antar gambar, tipografi, teks, dan elemen 

desain lainnya. 

 Dalam penerapan layout, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan 

agar mampu menampiln komposisi yang baik yakni: 
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1. Columns adalah bidang vertikal yang terdiri dari teks dan gambar. Jumlah 

columns pada tiap halaman dapat berbeda, bergantung pada konten yang 

dihadirkan. 

2. Modules adalah beberapa bidang yang terbentuk pada saat columns dan rows 

bertemu. 

3. Margins adalah batas yang ada di sebuah halaman. Informasi tambahan seperti 

footnote biasanya di letakan pada margin. 

4. Spatial zones adalah penggabungan dari modules. 

5. Flowlines adalah garis bayang yang membagi konten secara horizontal. 

Fungsinya adalah membantu alur baca pada sebuah halaman. 

6. Markers adalah penanda, seperti nomor halaman, header, footer, dan icon. 

 
Gambar 2.9. Elemen dari layout 

(Tondreau, 2009, p. 10) 
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Menurut Tondreau sebuah grid memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi: 

1. Single-column grid adalah grid yang biasanya digunakan pada teks yang 

panjang seperti uraian, laporan, ataupun buku narasi. Grid ini dianggap mampu 

mencerminkan tampak berkelas pada suatu teks, oleh karena itu biasanya grid 

ini digunakan pada katalog maupun buku seni. 

 
Gambar 2.10. Single-column grid 

(Tondreau, 2009, p. 11) 

2. Two-column grid adalah sistem grid yang mampu menyajikan beberapa tulisan 

dan informasi ke dalam beberapa kolom. Ukuran kolom dapat diatur sesuai 

dengan kebutuhan, bisa keduanya dalam ukuran yang sama ataupun salah satu 

kolom lebih lebar dari yang lain. Kolom ini juga dianggap lebih mempermudah 

pembaca. 

 
Gambar 2.11. Two-column grid 

(Tondreau, 2009, p. 11) 
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3. Multicolumn grid adalah sistem grid yang cukup fleksibel. Biasanya 

merupakan penggabungan dari beberapa variasi kolom. Biasanya digunakan 

pada majalah dan situs web 

 
Gambar 2.12. Multicolumn grid 
       (Tondreau, 2009, p. 11) 

4. Modular grid adalah jenis grid yang paling cocok untuk teks yang memiliki 

kompleksitas tinggi dan berisi banyajk informasi seperti kalender, koran, dan 

diagram. Grid ini menggabungkan antara baris dan kolom yang terbentuk 

menjadi sebuah kotak-kotak kecil. 

 
Gambar 2.13. Modular grid 

(Tondreau, 2009, p. 11) 

5. Hierarchical grid adalah jenis grid yang membagi sebuah halaman ke dalam 

beberapa zona. Grid ini hanya menggunakan kolom horizontal. 
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      Gambar 2.14. Hierarchiral grid 

(Tondreau, 2009, p. 11) 

 Tipografi 

Tipografi adalah bentuk visual dari bahasa (Cullen, 2012, p. 12). Tipografi memiliki 

peran penting dalam pembuatan desain buku, informasi yang ada harus dapat di 

visualisasikan dengan baik sehingga dapat sampai kepada pembaca. Pada dasarnya 

tipografi terbagi menjadi 3 jenis yaitu serif, sans serif, dan script: 

 

 

 

Gambar 2.15. Bentuk-bentuk huruf 
(Sumber: Cullen, 2012) 

Selain itu, sebuah huruf juga memiliki anatominya sendiri, hal ini 

mempengaruhi suatu huruf dapat dengan mudah terbaca atau tidaknya oleh audiens. 

Oleh sebab itu penggunaan huruf harus diperhatikan guna membuat audiens 

nyaman dalam membaca sebuah teks ataupun konten. Terutama pada paragraf yang 

berisikan konten cukup padat dan banyak, penggunaan huruf harus diperhatikan 

anatominya. 
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Gambar 2.16. Kerangka Huruf 

(Cullen, 2012) 

Beberapa faktor tipografi penting untuk diperhatikan dalam penggunaannya 

pada layout. Hal ini dikarenakan tipografi dinilai mampu melahirkan persepsi atau 

kesan berbeda apabila tidak disusun dengan baik (Cullen, 2012, p. 86). Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut: 

1. Space and spacing 

Jarak yang diciptakan antar huruf juga mampu mempengaruhi persepsi orang 

saat membaca sebuah informasi, oleh karena itu terdapat beberapa penyesuaian 

yang dapat kita perhatikan seperti warna, kerning, tracking, dan leading. 

Kerning adalah jarak antar huruf atau tanda baca. Tracking adalah jarak antar 

huruf secara keseluruhan. Leading adalah jarak antara teks secara vertikal. 

 
 

 
 

 

  

 

Gambar 2.17. Kering, tracking, dan leading 
(Cullen, 2012) 
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2. Text size 

Ukuran huruf pada sebuah buku dapat berbeda-beda tergantung pada format, 

tujuan, dan juga pembacanya. Buku novel untuk orang dewasa biasanya 

menggunakan ukuran 8,5 pt – 10 pt karena dianggap paling sesuai. 

3. Alignments and paragraph 

Bentuk atau desain dari sebuah paragraf juga harus diperhatikan karena 

mempengaruhi tingkat keterbacaan buku itu sendiri. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa aspek penting seperti ukuran huruf, panjang kalimat, dan 

leading. Pentingnya hal ini disebabkan karena sebuah paragraf merupakan 

bagian terbesar dari tipografi. Berikut adalah beberapa syarat pengaturan 

paragraf yang baik dan benar menurut Cullen: 

1. Pemilihan ukuran teks tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

2. Leading tidak terlalu besar. 

3. Idealnya dalam satu baris kalimat terdapat 45-75 karakter. 

Kemudian dalam sebuah paragraf terdapat satu unsur yang juga perlu 

diperhatikan yakni alignments. Alignments terbagi menjadi 4 jenis yakni: 

1. Flush right: penggunaan tidak cocok pada paragraf panjang dan kompleks. 
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Gambar 2.18. Flush right 

(Cullen, 2012) 

2. Flush left: jenis pengaturan yang paling banyak dipakai dalam sebuah 

paragraf karena memiliki banyak fungsi. Jenis pengaturan ini mampu 

mempermudah pembacaan informasi dari arah kiri ke kanan. 

 

Gambar 2.19. Flush left 
     (Cullen, 2012) 

3. Centered: jenis pengaturan ini cocok digunakan pada kalimat-kalimat 

sederhana dan pendek seperti judul, nama perusahaan dan lainnya. Jenis 

pengaturan ini sangat jarang digunakan pada sebuah paragraf. 
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Gambar 2.20. Centered 

      (Cullen, 2012) 

4. Justify: jenis pengaturan diamana paragraf terlihat seperti sisi geometri 

karena rata pada bagian kanan dan kiri. Namun yang perlu di perhatikan 

adalah jarak spasi yang biasanya akan terlihat tidak merata apabila jumlah 

karakter tiap baris berbeda-beda. 

 
Gambar 2.21. Justify 

(Cullen, 2012)  

Hierarchy merupakan urutan bagaimana sebuah paragraf dibaca, oleh 

karena itu hierarchy memiliki hubungan dengan layout. Hierarchy dipengaruhi 

juga oleh ukuran huruf, jenis tipografi, tracking, leading dan elemen desain lainnya. 
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 Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan cara mengkomunikasikan suatu informasi kepada audiens. 

Ilustrasi merupakan salah karya visual yang sudah digunakan sejak jaman dahulu 

dan masih berkembang sampai saat ini. Dalam mengkomunikasikan informasi, 

ilustrasi hadir untuk membantu audiens mencerna informasi secara lebih menarik 

ketimbang hanya membaca teks saja. Kehadiran ilustrasi pada sebuah buku juga 

mampu menghilangkan kesan monoton (Male, 2007, p. 10). Berikut adalah 

beberapa peran ilustrasi: 

1. Sebagai informasi, biasa digunakan pada cara penggunaan benda tertentu 

contohnya penggunaan sabuk pengaman. 

2. Penjelasan naratif, digunakan sebagai penambah informasi visual misalnya 

dalam buku cerita anak. 

3. Persuasif, digunakan pada iklan produk. 

4. Identitas, digunakan sebagai tanda pengenal misalnya logo HokBen. 

 Sebuah ilustrasi dapat dipakai sebagai ciri khas dan pembeda suatu objek 

dengan objek lainnya. Jenis ilustrasi dibedakan menjadi 2 yakni: 

1. Literal 

Ilustrasi literal merupakan gambaran dari kehidupan sebenarnya (kenyataan). 

Penggambarannya dapat dengan berbagai cara dari hyperrealism, impresionis, 

dekoratif, sampai penggambaran tradisional sekalipun. Tujuan ilustrasi ini 
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adanya menggambarkan kenyataan. Berikut adalah beberapa jenis ilustrasi 

literal (Alan Male, 2007): 

a. Hyperrealism 

Ilustrasi ini mengambil bentuk-bentuk yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. Penggambarannya cukup detail, beberapa orang menyebutnya sebagai 

gambaran referensi. 

 
Gambar 2.22. Hyperrealism 

(Male, 2007) 

 

b. Impresionis  

Bentuk penggambaran berupa ikon-ikon dan memasukan unsur dekoratif. 

 
Gambar 2.23. Impresionis 

(Male, 2007) 
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c. Realis  

Diambil berdasarkan bentuk nyata tanpa dibuat-buat, subjek sangat 

berpengaruh dan terlihat spesifik. Biasanya digunakan pada iklan. 

 
Gambar 2.24. Realis 

                (Male, 2007) 

2. Konseptual 

Ilustrasi konseptual memiliki gaya yang bertolak belakang dengan literal. 

Ilustrasi jenis ini banyak menggunakan konsep metafora pada sebuah objek 

atau ide. Secara teknis gambar-gambar akan lebih banyak menggunakan gaya 

distorsi, surealis dan abstrak meskipun objek tersebut nyata. Berikut adalah 

beberapa jenis ilustrasi konseptual (Alan Male, 2007): 

1. Anthromorphism 

Jenis ilustrasi ini merupakan penggambaran benda duniawi yang diberi 

sentuhan distorsi. Muncul juga karakter ekstrim seperti monster, alien, 

hewan purba dsb. 
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Gambar 2.25. Anthromorphism 

       (Male, 2007) 

2. Surealis 

Merupakan jenis ilustrasi dengan penggambaran yang abstrak, penuh 

imajinasi, dan terlihat seperti mimpi. 

 
Gambar 2.26. Surealis 

(Male, 2007) 

3. Simbolisme 

Meruapakan jenis ilustrasi yang merepresentasikan elemen-elemen, 

komponen berbentuk abstrak, dan diperlukannya deskripsi tambahan 

sebagai informasi. 
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Gambar 2.27. Simbolisme 

(Male, 2007) 

4. Stylised Realism 

Merupakan jenis ilustrasi yang menggambarkan kenyataan dengan 

sentuhan distorsi. Distorsi pada ilustrasi jenis ini menggambarkan sebuah 

perasaan tak kasat mata. Biasanya ilustrasi ini digambarkan bersamaan 

dengan warna-warna cerah untuk lebih menonjolkan sisi emosional. 

Hampir segala jenis objek dapat digambarkan dengan jenis ilustrasi ini 

seperti benta mati, hewan, termasuk manusia sekalipun. 

 
Gambar 2.28. Stylised Realism 

(Male, 2007) 
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 Warna 

Warna dinilai dapat mempengaruhi perilaku dan kadang memegang peranan 

penting dalam penilaian. Pemilihan warna yang dipadukan secara baik dan benar 

akan melahirkan sebuah keharmonian (Morioka, 2008, p. 16). Hal ini yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi seseorang tertarik atau tidak terhadap suatu bentuk 

visual. 

 
Gambar 2.29. Segitiga Goethe 

(Morioka, 2008) 

 Gambar tersebut adalah segitiga Goethe, berdasarkan teori warna segitiga 

tersebut terbagi menjadi 9 warna berbeda-beda. Warna utama diletakan pada 

bagian sudut segitiga (biru, merah, dan kuning). Lambang (I) menggambarkan 

warna primer, lambang (II) menggambarkan warna sekunder, dan lambang (III) 

menggambarkan warna tersier. Goethe menggunakan bentuk segitiga sebagai 

gambaran bahwa warna mampu menghubungkan perasaan, dan segitiga ini 

menggambarkan semua hubungan yang terjadi diantara warna (dikutip oleh 

Morioka, 2008, p. 18).  

Pada dasarnya warna dikelompokan menjadi 3 jenis, yakni primer, 

sekunder, dan tersier. Ketiga perpaduan warna ini dikombinasikan menjadi suatu 
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lingkaran warna yang disebut color wheel. Lingkaran warna ini merupakan cara 

visualisasi terbaik dalam pemaduan warna.  

 

 
Gambar 2.30. Jenis-jenis warna 

(Morioka, 2008) 

 

Gambar 2.31. Color Wheel 
(Morioka, 2008) 

Dengan teori berdasarkan lingkaran warna tersebut, warna kembali terbagi 

menjadi 6 jenis harmonisasi yakni: 

1. Complementary 

Harmonisasi warna terjadi dari perpaduan antara dua warna yang posisinya 

saling berseberangan satu sama lain. Warna ini akan melahirkan warna yang 

kontras. 
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Gambar 2.32. Complementary color 

(Morioka, 2008) 

2. Split complementary 

Harmonisasi warna ini terjadi dari perpaduan 3 warna. 1 warna dari berada di 

sebrang, dan 2 warna berada di samping warna complementary-nya. Hubungan 

ini menggambarkan sebuah hubungan yang pintar. 

 
Gambar 2.33. Split complementary color 

(Morioka, 2008)  

3. Double complementary 

Harmonisasi warna ini terjadi dari 2 pasangan warna complementary.  

 
Gambar 2.34. Double complementary color 

       (Morioka, 2008)  

Perancangan Buku Persiapan..., Marcia Devana, FSD UMN, 2019



29 

 

4. Analogous 

Harmonisasi warna ini terjadi dari 2 atau lebih warna yang letaknya 

bersebelahan dalam color wheel. Harmoni ini akan melahirkan warna yang 

nyaman di pandang mata. 

 
Gambar 2.35. Analogous color 

       (Morioka, 2008)  

5. Triadic 

Harmonisasi warna ini terjadi dari 3 warna yang terletak simetris pada color 

wheel. 

 
Gambar 2.36. Triadic color 
          (Morioka, 2008) 

6. Monochromatic 

Harmonisasi warna ini terjadi dari 1 jenis warna saja. 

 
Gambar 2.37. Monochromatic color 

(Morioka, 2008) 
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 Semakin banyak mata manusia belajar mengenali bermacam-macam warna, 

maka mulai timbulah persepsi tersendiri akan makna dari warna tersebut. Warna 

juga seringkali digunakan sebagai simbol dari kebudayaan tertentu. Makna warna 

dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung kebudayaan yang ada (Morioka, 

2008, p. 24). Berikut adalah beberapa warna dasar beserta maknanya: 

1. Warna Primer 

a. Merah merupakan warna yang paling kuat dan dominan. Warna merah 

mengartikan makna simbol ketegasan, kekuatan dan energi, gairah, 

pengambil tindakan, serta mengacu pada kegembiraan yang alami. 

b. Kuning, secara psikologis warna ini memberi makna yang terasosiasi pada 

hasrat yang bersemangat, ceria, optimis, kegembiraan, dan menarik 

perhatian. 

c. Biru, warna ini memiliki emosi yang stabil dan dalam. 

2. Warna Sekunder  

a. Hijau, warna ini mengarah pada sesuatu yang menenangkan karena 

merupakan warna mayoritas tumbuhan. Dalam desain grafis, warna hijau 

kadang digunakan untuk objek yang berasosiasi dengan daya tahan (anti-

zaman) dan kesejahteraan. 

b. Oranye, merupakan campuran warna merah dan kuning. Warna oranye 

memberi kesan hangat dan bersemangat serta merupakan simbol dari 

petualangan, optimisme, percaya diri dan kemampuan dalam bersosialisasi 
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c. Ungu, warna ini mampu membawa imajinasi akan kemewahan dan 

pemikiran akan kesenangan. 

3. Warna Netral 

a. Hitam, warna yang akan memberi kesan suram, gelap dan menakutkan 

namun juga elegan. 

b. Putih, warna ini berkesan bebas dan terbuka. Namun warna ini akan 

menimbulkan efek pusing apabila terlalu mendominasi pengelihatan mata 

c. Abu-abu, warna ini memberi kesan keseimbangan, keamanan, 

kebijaksanaan, kejenuhan dan ketidak pastian. 

 Concept book 

Sebuah concept book merupakan buku bergambar yang mengeksplor sebuah ide 

ataupun konsep, objek, atau sebuah kegiatan dibandingkan memberikan sebuah 

cerita kepada audiens. Pada umumnya buku jenis ini tidak memiliki plot khusus, 

namun buku jenis ini biasanya ditulis untuk menyajikan materi faktual dengan 

berbagai ilustrasi dan teks yang menjadi satu kesatuan dalam buku. 

 Concept book dapat berisi berbagai tema dan subjek pembahasan, beberapa 

yang sering disajikan adalah mengenai hubungan dan konsep-konsep sosial yang 

ada. Buku dengan jenis ini dinilai sebagai buku yang dapat menyampaikan 

informasi secara jelas dengan cara yang menyenangkan (Lynch-Brown, Tomlinson, 

& Short, 2014, p. 95).  
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 Prinsip Desain 

Merancang sebuah desain berarti membuat rencana (Lauer, D., 2012,  p. 4). Oleh 

karena itu sebuah desain terdiri dari prinsip, apapun medianya. Berikut adalah 

beberapa prinsip desain yang disampaikan oleh Lauer: 

1. Kesatuan  

Merupakan sebuah integrasi atau kesinambungan yang dibangun oleh elemen-

elemen desain seperti garis, bentuk, warna, dan sebagainya. Sebuah integrasi 

yang baik akan melahirkan sebuah harmoni. Hal tersebut juga akan 

berpengaruh kepada audiens saat mereka melihat sebuah desain. Dengan 

adanya sebuah harmoni, desain akan terlihat menjadi sebuah kesatuan yang 

utuh. Kesatuan tersebut dapat tercipta dengan beberapa cara yakni: 

a. Gestalt: persepsi visual, tercipta dari bagaimana mata manusia memandang 

sebuah ruang kosong pada desain. Ruang kosong tersebut akan melahirkan 

sebuah “gambaran” yang sebenarnya tidak ada dalam desain tersebut. 

 
Gambar 2.38. Gestalt 

(Lauer, 2012) 
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b. Proximity: memposisikan elemen desain dengan keadaan dekat. 

 

 
Gambar 2.39. Proximity 

(Lauer, 2012) 

c. Repetition: mengulang bentuk hingga terciptanya sebuah hubungan. 

 
Gambar 2.40. Repetition 

(Lauer, 2012) 

d. Continuity: kebersambungan ini dapat di terapkan pada grid agar terlihat 

tidak membosankan namun tetap menyatu satu sama lain. 

 
Gambar 2.41. Continuity grid 

(Lauer, 2012) 
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2. Emphasis or focal point 

Merupakan bagaimana cara seorang desainer mendapatkan perhatian dari 

audiens. Emphasis dapat mempengaruhi audiens tertarik atau tidaknya terdapa 

sebuah desain. 

      
    Gambar 2.42. Emphasis 
         (Lauer, 2012) 

3. Skala dan proporsi 

Keduanya bersangkutan dengan ukuran, proporsi lebih mengacu pada ukuran 

relatif apabila diukur terhadap elemen lain. Hal ini juga sering berkaitan erat 

dengan emphasis. Sebuah skala dapat memberikan makna tertentu. 

 
Gambar 2.43. Scale and proportion 

         (Lauer, 2012) 
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4. Keseimbangan  

Merupakan pembagian berat dari sebuah visual melaui penempatannya. 

Keseimbangan mampu melahirkan kenyamanan mata saat melihat karena 

desain terasa tidak berat/penuh di satu sisi saja. 

 
Gambar 2.44. Keseimbangan 

          (Lauer, 2012) 

 

5. Ritme 

Ritme dalam sebuah desain berhubungan kuat dengan unsur repetition 

(pengulangan). Dengan adanya ritme sebuah pengulangan aakn terlihat lebih 

teratur dan indah. Konsep dasar dari ritme adalah mempengaruhi gerakan mata 

audiens dalam membaca visual. 

 
      Gambar 2.45. Ritme 

         (Lauer, 2012) 
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 Karakteristik Pria dan Wanita 

Pria dan wanita merupakan manusia yang berbeda dari sisi kebutuhan, cara 

berkomunikasi, kebiasaan dan banyak hal lainnya. Seringkali perbedaan ini akan 

lebih disadari ketika seorang pria dan wanita sedang menjalin hubungan kedekatan 

(pacaran). Menurut John Gray dalam bukunya Men Are from Mars, Women Are 

from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex mengungkapkan 

bahwa Ia memberi pengumpamaan bahwa pria adalah makhluk yang berasal dari 

Mars sedangkan wanita dari Venus. Keduanya saling jatuh cinta dengan caranya 

masing-masing dan pergi ke bumi.  

 Secara garis besar, pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang 

berbeda sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan persepsi yang berbeda. 

Seorang pria lebih bermain dengan logikanya, ia akan merasa dirinya berharga 

apabila prestasi dan kesuksesan telah diraih. Dalam sebuah hubungan, pria lebih 

membutuhkan sesuatu yang realistis dan memiliki tujuan. Pria akan merasa sangat 

dihargai apabila si pasangan mampu menerima diri mereka apa adanya tanpa 

menuntut dirinya harus berubah. Pria juga seringkali merasa permasalahan dalam 

hubungan akan Ia selesaikan sendiri, oleh karena itu pria lebih sering membutuhkan 

waktunya bersama dirinya sendiri. 

 Berbeda dengan wanita yang menggunakan hatinya untuk berpikir. Wanita 

seringkali lebih mudah mengekspresikan perasaannya dibandingkan pria. Apabila 

masalah datang, wanita akan segera mencari seseorang untuk berbagi. Seorang 

wanita akan sulit untuk mampu menahan masalah seorang diri. Ketika ia bercerita 

kepada orang lain, ia bukan mencari sebuah solusi melainkan hanya sebagai tempat 
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berbagi. Dalam hubungan, seorang wanita senang apabila pasangannya mampu 

menjadi yang terbaik dan terus memperbaiki diri. 

 Pada dasarnya, pria dan wanita memiliki cara dan bahasa yang berbeda. Hal 

ini yang seringkali tidak disadari sehingga berakhir dengan permasalahan yang 

tidak memiliki jalan keluar. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dijelaskan 

oleh John Gray dalam bukunya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Perbedaan Pria dan Wanita 

Wanita Pria 

Ingin didengar. Ingin memberi saran. 

Mudah mengekspresikan masalah. Masalah disimpan sendiri. 

Ingin pasangannya terus berkembang. Menjadi diri sendiri sudah cukup. 

Pemenuhan dengan cara berbagi dan 

bercerita. 

Pemenuhan dengan cara sukses dan 

tujuan tercapai. 

Komunikasi lebih kepada masalah 

pribadi. 

Jarang membicarakan tentang 

masalah. 

Dalam sebuah hubungan yang 

terpenting adalah mengungkapkan 

kebaikan, cinta dan perhatian. 

Dalam sebuah hubungan yang 

terpenting adalah tujuan. 

Mencari seseorang yang dapat ia 

percaya untuk ia jadikan tempat 

bercerita. 

Menyelesaikan semuanya sendiri dan 

memilih “me time” untuk mencari 

jalan keluar masalah. 

Selalu membutuhkan orang lain tanpa 

harus diminta. 

Selalu ingin merasa dibutuhkan . 
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 Psikologi Remaja Akhir / Dewasa Awal  

Masa ini merupakan masa transisi dari masa remaja ke dewasa, terjadi pada anak 

usia 17-25 tahun. Pada masa ini seseorang masih mencari jalan terbaik untuk 

hidupnya, identitas yang sesuai, dan gaya hidup seperti apa yang akan mereka 

lakukan seperti: menikah, tidak menikah, atau sendiri (Santrock, 2012, p. 470). 

Masa ini kemudia dibagi menjadi 5 kategori yakni: 

1. Pencarian identitas, terutama dalam cinta dan pekerjaan. 

2. Ketidakstabilan (dalam cinta, pekerjaan, dan pendidikan). 

3. Fokus pada diri sendiri. 

4. Kebingungan. 

5. Transformasi hidup. 

 Aspek yang terpenting bagi masa remaja akhir ini adalah untuk menemukan 

jalan terbaik bagi hidupnya dalam arah yang positif, meskipun mungkin seseorang 

memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan. Karakteristik dari masa ini adalah 

untuk mengeksplorasi dan mencari pengalaman (Santrock, 2012, p. 471). 

Perubahan juga terjadi dan terbagi dalam beberapa bagian berikut: 

1. Transisi dari sekolah menuju kuliah 

Seseorang yang bertumbuh menjadi seorang mahasiswa akan merasakan 

banyak perbedaan. Seorang remaja akan terbiasa dengan lingkup pertemanan 
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bersama dengan teman-temannya karena lingkungan sekolah mengajarkan 

situasi demikian, namun berbeda hal saat memasuki masa kuliah. Di perguruan 

tinggi seseorang akan menjadi individualis dan lebih fokus pada pencapaian 

diri sendiri. Hal ini yang terkadang menjadi sulit diterima oleh seseorang 

hingga seringkali merasa sendiri dan kesepian. Kenyataannya, mahasiswa 

sekarang jauh banyak merasa tertekan hingga depresi akan keadaan (Blake, 

2011 dikutip oleh Santrock, 2012, p. 472). 

2. Perkembangan fisik 

Selain dari tingkat tekanan, perubahan juga terjadi dari fisik yang dimiliki oleh 

seseorang. Pada umur 17-25 tahun seseorang akan memiliki fisik yang berbeda 

dibandingkan pada masa sebelumnya. Dikatakan bahwa di umur tersebutlah 

seseorang memiliki tingkat kebugaran yang paling baik. Oleh karena itu 

perlunya pola hidup yang benar untuk memaksimalkan kemampuan tersebut. 

Pada masa remaja akhir ini juga seseorang akan merasa lebih bersemangat dan 

bertenaga untuk melakukan kegiatan. Itulah sebabnya banyak remaja akhir 

yang lebih menyukai hal-hal diluar rumah ketimbang hanya berdiam diri saja. 

3. Seksualitas 

Pada umur remaja ini seseorang akan merasa lebih aktif secara seksual, 

sehingga tidak sedikit pula dari mereka yang mulai mencari tahu dan mencoba 

hal-hal seksual. Hal ini juga perlu diajarkan dan dikenalkan kepada anak agar 

tidak mencari sebuah media pembelajaran yang salah. Meski begitu, faktor 

lingkungan juga cukup mempengaruhi. 
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4. Hubungan percintaan 

Menurut Santrock, seseorang di umur 17-25 tahun ini dianggap sedang mencari 

“seseorang” lain dalam hidupnya. Selain dibutuhkan dalam segi seksualitas, 

kehadiran orang yang spesial juga dianggap dapat membantu sisi psikologis 

seseorang. Dengan begitu seseorang akan memiliki tempat untuk berbagi suka 

dan duka. Proses ini dibagi menjadi 3 bagian (Santrock, 2012, p. 450-455): 

a. Attraction  

1.) Kesamaan: awal mula hubungan percintaan  atau yang sering 

disebut dengan pacaran ini dimulai dengan ketertarikan dari hal 

yang sama atau juga dari “pemenuhan” diri dari orang lain. 

Misalnya seseorang yang pendiam akan berharap mendapatkan 

pasangan yang ceria dan periang. Dengan adanya kesamaan, 

mereka berharap akan adanya visi misi bersama yang dapat 

dibangun. 

2.) Ketertarikan fisik: menurut ilmu psikologi ketertarikan fisik ini 

cukup penting untuk menjaga keutuhan sebuah hubungan. Namun 

pria dan wanita melihat hal tersebut dari 2 sudut pandang berbeda. 

Wanita melihat rasa ketertarikan itu pada kejujuran, pengertian, 

keteguhan, dan perencanaan masa depan dari seorang pria. 

Sedangkan pria lebih melihat seorang perempuan berdasarkan 

penampilan fisik, kemampuan yang dimiliki seperti memasak dan 

kesederhanaan sikapnya. 
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b. The face of love 

1.) Intimacy: merupakan keterbukaan diri pada pasangannya. 

Seseorang akan berharap bahwa pasangannya dapat menjadi teman 

untuk berbagi tentang pemikiran pribadinya. Pada umur remaja 

akhir ini seseorang akan berusaha melepaskan ketergantungannya 

dengan orang tua sehingga mereka membutuhkan orang lain 

sebagai penggantinya, yang diharapkan dapat hadir dari 

pasangannya. Masa remaja akhir ini sebuah keintiman dimulai dari 

adanya komitmen bersama. Komitmen yang baik dibangun dengan 

dasar tanpa pengekangan pada pasangan karena masa ini menuntut 

keimbangan antara keintiman dan kemerdekaan diri.   

2.) Persahabatan: hal ini juga merupakan bagian penting dalam 

perkembangan pada remaja akhir. Permasalahan yang sering 

ditemui adalah persahabatan yang tercipta antara pria dan wanita. 

Faktor kebersamaan seringkali menjadi penyebabnya, namun hal 

ini dapat berdampak postif namun juga negatif karena dapat 

menimbulkan perasaan seperti “cinta” padahal tidak. 

c. Falling out of love: proses ketika hubungan tidak berjalan sebagaimana 

diharapkan. Dampak yang ditimbulkan dapat beragam tergantung 

bagaimana seseorang dapat merespon kekecewaan tersebut. Beberapa 

dampaknya seperti: depresi, gangguan pada pemikiran, gangguan kesehata, 

tidak dapat fokus pada pekerjaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai 
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kesulitan mencari teman baru (Sbara, 2012 dikutin oleh Santrock, 2012, p. 

507). 

 Pacaran 

Pacaran merupakan salah satu cara untuk melampiasakan perasaan cinta dan kasih 

sayang. Sebuah perasaan cinta dan kasih sayang terbagi menjadi dua macam, yakni 

companionate love dan passionate love. Companionate love adalah cinta yang 

ditunjukan dalam bentuk persahabatan, yang dicirikan dengan adanya rasa percaya, 

afeksi dan perasaan damai bersama orang yang dicintai. Sedangkan  passionate love 

adalah bentuk cinta yang lebih banyak diwujudkan dalam bentuk cinta romantis dan 

dipengaruhi oleh aspek biologis dicirikan dengan perasaan keintiman dan  

ketertarikan seksual yang tinggi, biasanya hanya berfokus pada satu orang saja. 

Menurut teori tersebut pacaran dapat dikategorikan ke dalam  jenis passionate love 

(Beebe et al., 2014, p. 298-300). 

 Beebe mengungkapkan sebuah teori yang dinilai harus dimiliki dalam 

sebuah hubungan berpacaran yakni teori yang disebut Triangular Theory of Love 

(dikutip dari Sternberg, 2013: 98-101). Pada teori tersebut dijelaskan bahwa sebuah 

hubungan berpacaran harus memiliki 3 komponen penting di dalamnya yakni: 

1. Intimacy (keintiman), komponen ini mengacu pada perasaan dekat dan ikatan 

dalam hubungan. Perasaan-perasaan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah 

hubungan yang hangat atas dasar cinta. 

2. Passion (gairah), komponen kedua ini mengacu pada hal-hal bersifat fisik 

seperti seperti ketertarikan fisik dan gairah seksual.  

Perancangan Buku Persiapan..., Marcia Devana, FSD UMN, 2019



43 

 

3. Commitment, adalah keputusan seseorang untuk mencintai orang lain.  

Commitment juga dapat dinilai menjadi alasan seseorang mempertahankan 

sebuah hubungan. Komponen ini juga yang mampu membawa sebuah 

hubungan menuju jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Sebuah 

penelitian beberapa sikap yang dapat dijadikan syarat dalam berkomitmen 

dibagi menjadi: 

a. Mendukung, misalnya dengan menjadi pendengar yang baik dan 

menghargai pasangan 

b. Meyakinkan pasangan dengan perasaan yang dimiliki, misalnya dengan 

menyatakan cinta 

c. Memberikan pernyataan secara nyata, misalnya dengan memberikan 

bantuan ataupun bantuan 

d. Menciptakan masa depan bagi  hubungan, misalnya dengan membuat 

rencana bersama akan masa depan 

e. Berintegritas, misalnya dengan berkata jujur, setia, dan menepati janji 

 
Gambar 2.46. Skema dari The Love Traingle 

 (http://www.robertjsternberg.com/love/ ) 
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 Teori tersebut mengatakan bahwa ketiga komponen dasar terebut harus 

saling berkaitan satu sama lain. Ketiganya harus ada dalam sebuah hubungan 

dengan porsi yang seimbang sehingga menghasilkan sebuah hubungan berpacaran 

yang baik. Menurut sisi sosiologis ketidakseimbangan komponen tersebut mampu 

melahirkan jenis-jenis cinta yang tidak semestinya. Seringkali perasaan tersebut 

berbeda dari makna berpacaran itu sendiri seperti: 

1. Eros, yakni perasaan yang timbul dari adanya ketertarikan pada kecantikan 

atau keindahan fisik seseorang. Pasangan dengan jenis cinta seperti ini 

membutuhkan pemenuhan hasrat yang tinggi, sehingga biasanya pemenuhan 

tersebut dilampiaskan melalui sex 

2. Ludis merupakan jenis cinta yang menganggap bahwa semua hal yang 

berhubungan dengan perasaan hanyalah permainan belaka. Biasanya hubungan 

dengan dasar perasaan seperti ini tidak akan bertahan lama. Seseorang dengan 

perasaan seperti ini akan menikmati perjalanan cintanya dengan berganti-ganti 

pasangan 

3. Storage, yakni perasaan yang ditemukan pada sebuah hubungan persahabatan 

dan keluarga. Dasar jenis cinta ini adalah kepercayaan dan kepedulian, hasrat 

bukan merupakan bagian kebutuhan dari cinta ini. Hubungan ini biasanya 

dibangun dalam kurun waktu yang cukup panjang/ lama 

4. Mania, merupakan jenis cinta yang tidak seimbang. Salah satu pihak merasa 

“tergila-gila” pada pasangannya sehingga rela melakukan apapun.  
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5. Pragma, diambil dari kata “pragmatis” yang berarti praktis. Dalam kata lain 

hubungan ini terwujud karena adanya syarat tertentu. Pada beberapa budaya, 

jenis cinta ini seringkali diwujudkan dalam perjodohan 

6. Agape merupakan jenis cinta yang berdasarkan pada tipe ideal perasaan 

sesungguhnya. Tidak adanya keegoisan pada hubungan ini, jenis perasaan yang 

mampu mengajarkan ketulusan seperti cinta orang tua kepada anak. 

Skema dari gambaran segitiga cinta tersebut juga dipengaruhi oleh dua faktor 

yakni jumlah cinta dan keseimbangan cinta. Semakin besar perasaan cinta maka 

semakin luas pula bentuk skema segitiga tersebut. Sebuah hubungan pacaran dinilai 

juga sebagai tahap dimana seorang remaja mempersiapkan diri untuk saling 

mengenal pasangannya sebelum mereka memasuki tahap yang lebih serius yakni 

pernikahan. 

 Bahasa Cinta 

Setiap pribadi manusia secara psikologis memiliki cara pengungkapan 

perasaannya yang sering disebut dengan bahasa cinta. Satu orang dengan yang 

lainnya belum tentu memiliki cara yang sama sebagaimana orang lain merasa 

dicintai. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam sebuah 

hubungan, apabila seorang pasangan tidak dapat mengetahui pasangannya merasa 

dicintai maka masalah akan sering terjadi (Chapman, 2010, p. 27). Oleh karena itu 

bahasa cinta terbagi menjadi: 
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1. Words of affirmation 

Seseorang yang memiliki bahasa cinta ini akan merasa dirinya dicintai 

misalnya dengan memberikan kata-kata pujian, kata-kata momtivasi, kata-kata 

dorongan yang dapat memotivasi dirinya. Penggunaan kata-kata yang 

bijaksana dan halus juga sangat membantu orang tersebut merasa lebih dihargai 

dan dicintai. 

2. Quality time 

Aspek utama dari bahasa cinta kedua ini adalah kebersamaan. Aspek ini 

berbeda dengan kedekatan, kebersamaan yang dibutuhkan adalah sebuah fokus 

yang hanya ditujukan kepada dirinya bukan hanya sekedar duduk bersebelahan 

namun mengerjakan hal masing-masing. Kebersamaan dapat dilakukan dengan 

mengerjakan hal bersama. Selain itu, orang dengan tipe bahasa cinta ini juga 

membutuhkan waktu bersama untuk berbicara dari hati ke hati, hal ini dapat 

dilakukan dengan saling mendengarkan untuk saling memahami perasaan satu 

sama lain. 

3. Receiving gifts 

Hadiah seringkali dinilai sebagai simbol bahwa seseorang memikirkannya atau 

bahkan mengingatnya. Bukan berarti seseorang yang memiliki bahasa cinta ini 

adalah tipe yang matrealis, namun ia memiliki pandangan yang berbeda dengan 

adanya sebuah pemberian. Meski hadiah yang diberika tidak selalu harus dalam 

harga yang mahal. 
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4. Acts of service 

Seseorang dengan bahasa cinta ini merupakan pribadi yang akan merasa 

dicintai oleh seseorang yang mampu memperlakukannya dengan pelayanan 

yang diberikan. Misalnya menawarkan bantuan meskipun tidak diminta, 

melakukan pekerjaan yang “seimbang” dengan apa yang telah ia berikan 

kepada orang lain. Tipe ini seringkali menuntut keinisiatifan dari pasangannya. 

5. Physical touch 

Sebuah sentuhan juga seringkali dianggap sebagai alat komunikasi dari cinta. 

Tipe orang dengan bahasa cinta ini merupakan sosok yang sangat 

membutuhkan kehadiran pasangan di sampingnya untuk memberikan 

sentuhan-sentuhan fisik yang membuatnya merasa dicintai seperti sebuah 

pelukan, ciuman, berpegangan tangan, dll. 

 Hubungan Jarak Jauh (long distance relationship) 

Sebuah hubungan dimana pasangan dipisahkan dengan adanya jarak geografis 

merupakan pengertian dari hubungan jarak jauh atau lebih dikenal LDR. Sebuah 

hubungan dapat dikatakan sebagai hubungan jarak jauh apabila jarak antar 

pasangan LDR minimal 200 km (Guldner, 2013, p. 140). Dengan begitu pasangan 

yang memiliki hubungan LDR tentu saja tidak dapat menghabiskan waktu bersama 

dengan mudah sebagaimana yang dilakukan pasangan yang memiliki hubungan 

jarak dekat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Guldner dalam bukunya 

Long distance relationships: The complete guide memperoleh hasil 75 persen 
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mahasiswa (17-25 tahun) memiliki hubungan jarak jauh di masa-masa awal 

perkuliahan mereka. Berbagai alasan dapat menjadi faktor terjadinya hubungan 

jarak jauh ini seperti transfer pekerjaan, studi, atau berbagai hal-hal pribadi lainnya. 

Penelitian lain membuktikan bahwa sebesar 40 persen hubungan jarak jauh berakhir 

dengan perpisahan. Sekitar 70 persen pasangan yang berpisah beralasan bukan 

karena jarak melainkan mereka tidak siap dengan adanya perubahan-perubahan 

yang tidak terencana. Rata-rata rentang waktu hubungan pasangan LDR ini hanya 

bertahan selama kurang lebih 4 bulan. 

 Masalah dalam LDR 

Guldner juga mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi, akses internet dan 

media komunikasi semakin mempermudah para pasangan LDR untuk dapat 

membangun hubungan dengan baik. Meski begitu, ternyata terdapat hal lain yang 

mampu menjadi faktor sulitnya hubungan LDR berjalan dengan baik seperti 

rendahnya kedekatan fisik yang dinilai mampu mempengaruhi kualitas sebuah. 

Berikut merupakan beberapa masalah yang paling sering ditemui dalam pasangan 

LDR (Guldner, 2013, p. 137-143): 

1. Kecemburuan 

Menjalani sebuah hubungan tanpa mengetahui kegiatan apa yang sedang ia 

lakukan ataupun bersama siapa ia pergi bukanlah sesuatu yang mudah. 

Seringkali rasa cemburu juga timbul karena merasa pasangan sibuk dengan 

kegiatannya sendiri sehingga melupakan anda. Hal seperti ini sering kali terjadi 

dalam sebuah hubungan. Rasa cemburu ini sebaiknya didiskusikan secara baik-
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baik bersama  dengan pasangan anda untuk menghindari pemikiran-pemikiran 

negatif yang mungkin muncul. Diskusi ini juga mampu membantu kedua belah 

pihak untuk saling mengetahui isi hati dan pikiran pasangan meski terhalang 

oleh jarak. 

2. Ketidakamanan 

Tidak adanya kehadiran seseorang secara fisik dan secara pikiran seringkali 

juga membuat sebuah hubungan terasa tidak nyaman. Perasaan tidak aman 

disini dapat dikeitkan dengan perasaan mengenai masa depan bersama 

pasangan, apakah ia masih memikirkan saya? Apakah saya masih penting 

baginya? Pikiran seperti ini harus dapat diatasi dengan mengembangkan diri 

menjadi lebih baik misalnya mengikuti kegiatan kampus, atau pergi berlibur 

bersama teman-teman. Tentunya menjadikan diri lebih baik sangat dibutuhkan 

oleh kedua belah pihak yang menjalani LDR, hal ni bertujuan agar pikiran-

pikiran negatif yang kerap datang menghantua dapat terluapkan melalui cara 

yang lebih baik. Selain itu kedua belah pihak juga harus mampu 

mengkomunikasikann rencana-rencana masa depan akan hubungan mereka 

sehingga perasaan tidak aman tersebut dapat diredam sedikit demi sedikit. 

3. Perubahan 

Ketika seseorang tinggal jauh di tempat berbeda tentu saja akan ada perubahan 

yang terjadi entah dari sisi pola pikir, kebiasaan, cara pandang, dsb. Namun 

seringkali hal ini jarang atau bahkan tidak diantisipasi oleh kedua belah pihak. 
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Akibatnya setelah sekian lama mereka tidak bertemu secara pribadi, sosok 

yang dilihat bukanlah pasangan yang ia bayangkan sebelumnya. 

4. Kurangnya keintiman fisik 

Bagi sebagian besar orang pertemuan secara fisik merupakan hal yang sangat 

berpengaruh dalam hubungannya, misalnya dengan berkurangnya kualitas 

dalam hubungan mereka. Hal ini tentu saja dapat membawa dampak buruk bagi 

hubungan yang sedang dijalani. 

5. Permasalahan dalam komunikasi 

Seringkali dalam sebuah hubungan LDR karena adanya keterbatasan jarak dan 

waktu, komunikasi yang terjalin hanya sekedar “kebiasaan” tanpa adanya 

perasaan di dalamnya. Hal seperti ini pada akhirnya hanya akan membawa 

suasana monoton pada sebuah hubungan. Sebagai seorang pasangan LDR 

kegiatan-kegiatan unik dan berbeda seperti bermain game, mempelajari sesuatu 

bersama dapat dijadikan alternatif cara berkokmunikasi. Cara seperti ini 

mampu menghadirkan pengalaman yang berbeda dalam berhubungan, dan hal-

hal positif sangat diperlukan untuk terus menghidupkan dan memperkuat suatu 

hubungan. 

 Cara menjaga hubungan jarak jauh 

Dalam sebuah hubungan kuantitas tidak dapat dijadikan sebuah jaminan bahwa 

hubungan tersebut berhasil, sebaliknya kualitas dari hubungan itu sendiri yang 

menentukannya (Guldner, 2003, p. 30). Berikut adalah beberapa cara menjaga 

hubungan jarak jauh menurut penelitian yang dilakukan Guldner: 
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1. Menerima bahwa hubungan yang mereka jalani adalah hubungan jarak jauh 

Seringkali permasalahan muncul dari diri pasangan masing-masing yang 

belum menerima bahwa mereka harus menjalani sebuah hubungan dengan 

keterpisahan jarak 

2. Mengembangkan pribadi masing-masing 

3. Mencoba berkomunikasi dengan cara lain misalnya berkirim surat, mengirim 

hadiah, email, dan berbagai cara lainnya 

4. Bernegosiasi mengenai hubungan sebelum berpisah. Hal ini biasanya 

dilakukan untuk menemukan komitmen bagaimana bersikap ataupun 

berkegiatan selagi pasangan berada jauh. Hal yang umum dibicarakan adalah 

seberapa banyak waktu yang akan kita habiskan bersama teman-teman? 

Bagaimana batasan terbaik dalam berteman? Dan semacamnya 

5. Memaksimalkan waktu pertemuan secara bijaksana 

6. Terbuka dan jujur satu sama lain 

7. Menjaga rasa percaya pada pasangan 

8. Menekankan pada sisi positif dari LDR 

Berdasarkan cara-cara yang dijelaskan oleh Guldner, semua hal tersebut 

mengacu pada satu cara yang sama yakni komunikasi. Tidak perlu dipertanyakan 

lagi, sebuah komunikasi pada hubungan LDR memiliki peran yang sangat besar 

dibandingkan hubungan lainnya (Guldner, 2003, p. 54). Komunikasi pada 
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hubungan LDR bukan saja tentang cara atau media menjalin hubungan, melainkan 

komunikasi mengenai perasaan dan pengalaman satu sama lain. Dengan perbedaan 

jarak diantara kedua belah pihak tentu saja akan melahirkan pandangan ataupun 

kebiasaan yang berbeda. Pada akhirnya hal-hal seperti ini akan melahirkan 

kompromi dari kedua belah pihak, apakah mereka akan tetap mampu memahami 

satu sama lain? Selain itu sebagai pasangan LDR mereka harus memahami bahwa 

hubungan yang dijalani harus berdasarkan keputusan kedua belah pihak, hal ini 

membuat pasangan harus mampu mengkomunikasikan segala hal bersama. 

Meskipun hubungan LDR seringkali dipandang sebelah mata, namun 

hubungan jenis ini pada akhirnya melahirkan hubungan yang lebih kuat. Dengan 

adanya keterpisahan fisik membuat pasangan melakukan komunikasi yang lebih 

efektif, lebih mampu menghormati satu sama lain, dan memiliki ikatan yang lebih 

kuat dibandingkan hubungan pada umumnya. 

Secara khusus dengan tidak adanya pertemuan secara tatap muka langsung 

membuat komunikasi lebih sulit ditafsirkan karena tidak adanya isyarat visual dari 

emosional seseorang. Akibatnya seseorang harus mampu lebih mengerti 

komunikasi dengan pasangannya. Selain itu pasangan LDR dinilai lebih mampu 

menghargai waktu dengan pasangannya sehingga perdebatan dalam hubungan 

dapat diminimalisir dibandingkan pasangan jarak dekat. 
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