BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Desain
Kata desain berasal dari Perancis yaitu “desiner” yang dapat diartikan sebagai
merancang dan membentuk suatu yang baru atau tiruan, seperti pola, garis, bentuk,
bahkan dimensi yang dapat mengekspresikan secara jelas melalui visual. Menurut
Archer yang direvisi dan dievaluasi kembali oleh Sachari (2005), mengemukakan
bahwa desain adalah suatu teknik yang ditampilkan melalui beberapa pengalaman,
keunikan, dan informasi yang menarik perhatian di lingkungannya dalam bentuk
komposisi, nilai, arti, dan dimensi yang dibentuk dan dibutuhkan oleh manusia.
2.1.1. Elemen Desain
Menurut Wucius Wong (1993) menyebutkan bahwa elemen-elemen desain akan
membentuk suatu unsur dasar yang berhubungan satu dengan lainnya. Elemen
elemen desain itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti:
2.1.1.1.

Conceptual Elements

Elemen konseptual adalah hubungan antar yang saling terikaat antar
bidang lainnya seperti:
1. Titik
Titik adalah suatu bidang dimana tidak terdapat sebuah Panjang atau lebar,
tinggi atau pendek dan tidak menempati ruang tertentu. Hanya sebuah
bidang yang diam.
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2. Garis
Garis adalah titik yang bergerak yang terikat dari titik satu ke titik lainnya,
tidak memiliki lebar dan hanya membentuk vertical atau horizontal.
3. Bidang
Bidang adalah garis yang bergerak secara berlawanan dari arah garis
lainnya dan memiliki Panjang juga lebar yang mendefinisikan sebagai
luaran sebuah bentuk.
4. Volume
Volume adalah ruang dalam sebuah bidang yang dibentuk karena ada
bidang lainnya dalam bentu dua dimensi. Volume membentuk sebuah ilusi
yang menyatakan bahwa bidang tersebut memiliki ruang.
2.1.1.2.

Visual Elements

Bagian menonjol pada sebuah disain dari terbentuknya konseptual elemen.
Elemen ini didasari oleh unsur unsur yang berkaitan satu dengan lainnya:
1. Bentuk
Bentuk adalah sebuah identitas utama dari apa yang mata kita lihat. Benda
maupun makhluk hidup memiliki bentuk di dalamnya.
2. Size (Ukuran)
Semua bentuk yang ada di alam ini memiliki ukuran. Ukuran dapat
diartikan sebagai suatu fisik yang tidak pasti. Ukuran dapat menjadi besar,
kecil, Panjang, ataupun lebar.
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3. Warna
Bentuk juga dibedakan berdasarkan warna yang ada pada objek tersebut.
Warna dapat diartikan secara luas. Warna bukan hanya primer dan
sekunder terapi warna memiliki gradasi, dan kromatik.
4. Tekstur
Tekstur merupakan karakteristik suatu bentuk atau objek yang bisa dilihat
menggunakan indera peraba sebagai poin utamanya. Tekstur terdiri dar
kasar, halus, lici, dan lainnya
2.1.2. Prinsip Desain
Sanyoto (2009) pernah berpendapat bahwa adanya beberapa prinsip yang harus
diketahui untuk memulai suatu desain. Diantaranya adalah:
1. Keseimbangan. Karya yang tidak proposional tidak enak dipandang. Desain
yang memiliki keseimbangan memberikan kesan nyaman dan enak dipandang.
Desain yang seimbang juga tidak membuat orang menjadi gelisah melihatnya.
Ada 4 jenis keseimbangan, yaitu:
a. Simetris: Bagian yang memiliki sisi yang sama

Gambar 2.1. Simetris

(https://geometryarchitecture.wordpress.com/2012/06/10/simetri-dan-asimetri-padawindow-display/, 2012)
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b. Asimetris: Bagian yang memiliki sisi yang berbeda satu dengan lainnya.

Gambar 2.2. Asimetris

(https://serupa.id/prinsip-prinsip-seni-rupa-dan-desain/, 2018)

c. Memancar: Bagian sisi satu dengan lainnya saling menyebar dengan sisi
satunya.

Gambar 2.3. Memancar

(https://serupa.id/prinsip-prinsip-seni-rupa-dan-desain/, 2018)

d. Sederajat: bagian sisi bisa berbeda dan bisa sama, tetapi memiliki kemiripan
tinggi dan lebar.

Gambar 2.4. Nirmana

(https://serupa.id/prinsip-prinsip-seni-rupa-dan-desain/, 2018)
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2. Keselarasan. Kesatuan adalah prinsip yang penting untuk menunjukan
keindahan suatu karya. Kesatuan adalah penggabungan antara elemen – elemen
desain dalam suatu karya. Penggabungan yang sebenarnya adalah jika elemen
tersebut mampu melengkapi elemen lainnya.
3. Irama. Gerak yang senada dalam bentuk pengulangan yang terus menerus dan
seimbang. Pengulangan terjadi dalam bentuk, tekstur, nada dan lainnya.

Gambar 2.5. Irama dalam Desain

(http://uraniumdesign.blogspot.com/2011/06/prinsip-desain-grafis_18.html, 2011)

4.

Proporsi. Proporsi adalah prinsip yang didapatkan dari keselarasan. Tanpa
adanya proporsi, maka suatu desain akan dilihat kurang menarik.

Gambar 2.6. Proporsi dalam Desain

(https://www.nesabamedia.com/unsur-unsur-seni-rupa-dan-prinsip-seni-rupa/, 2018)
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5.

Kesederhanaan. Kesederhanaan dapat disebut sebagai suatu bentuk yang tidak
kurang maupun lebih, hanya cukup. Ketika ditambah akan berlebihan dan
kalua dikurangkan akan terasa hilang dan hampa.

Gambar 2.7. Kesederhanaan dalam Desain

(https://www.freepik.id/blog/desain-profesional-prinsip-gestalt/, 2016)

6.

Kejelasan. Kejelasan adalah suatu prinsip dimana desain bisa dengan
mudahnya dimengerti oleh banyak pihak dan tidak mempunyai banyak alasan
atau arti.

Gambar 2.8. Kejelasan dalam Desain

(https://serupa.id/prinsip-prinsip-seni-rupa-dan-desain/, 2018)

2.1.3. Tipografi
Sihombing (2001) menyatakan bahwa tipografi dapat dikatakan sebagai bagian
terkecil dari suatu elemen. Tipografi atau huruf akan membentuk sebuah kata dan
kemudian kalimat yang dapat menyampaikan pesan ataupun kesan yang ditunjukan
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secara visual. Penggunaan tipografi tersebut akan mengurangi kesalahpahaman
yang ttimbul antara pengirim dan penerima pesan.
2.1.3.1.

Anatomi Tipografi

Setiap huruf pastinya berbentuk berbeda, walaupun ada yang hampir sama
dengan lainnya. Huruf dapat dibedakan olleh anatomi yang sering
digunakan untuk pembuatan huruf. Anatomi ini digunakan untuk
menyampaikan pesan dari huruf tersebut, yaitu:
1. Baseline
Garis bagian bawah yang digunakan sebagai penyangga dari setiap huruf
untuk batas akhir dari badan huruf.
2. Capline
Garis bagian paling atas yang digunakan untuk menjadi batas paling atas
huruf, besar maupun kaki huruff yang memanjang keatas.
3. Meanline
Garis yang berada di bawah capline untuk menjadi batas dari setiap badan
huruf yang kecil
4. x-Height
Sebuah garis yang menjukan jarak dan berapa tinggi huruf tersebut. Garis
ini biasanya digunakan kepada badan huruf yang kecil.
5. Ascender
Bagian kaki huruf yang kecil yang memanjang keatas. Biasanya berada
diantara dua garis, yaitu meanline dan capline.
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6. Descender
Bagian kaki huruf yang kecil yang memanjang kebawah. Biasanya
descender berada di bawah baseline.

Gambar 2.9. Anatomi Huruf

(Tipografi dalam Desain Grafis, 2001)

2.1.3.2.

Klasifikasi Tipografi

Dalam bukunya Sihombing menjelaskan beberapa klarifikasi huruf yang
bisa dijabarkan yang bisa membuat pesan tersendiri, yaitu:
1. Serif
Merupakan suatu jenis huruf yang dibedakan dan memiliki sirip lancip
pada kakinya yang berada kiri, kanan, atau keduanya pada kaki masing
masing huruf. Serif dibagi menjadi empat jenis, yaitu Old style,
transitional, Modern, dan Egyptian.

Gambar 2.10. Serif

(https://befonts.com/grafier-serif-font-family.html, 2019)
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2. Sans Serif
Huruf ini memiliki kebalikan dari huruf jenis serif, karena sans serif tidak
memiliki sirip. Sans serif mempunyai kelebihan yaitu memiliki ketebalan
huruf yang sama satu sama lain, biasanya jenis ini dipakai pada monitor
atau layer digital karena lebih memudahkan pembaca. Sans serif juga
mengesankan suatu sifat yang lebih modern dan sederhana. Jenis ini dibagi
menjadi empat yaitu, Grotesque, Neo Grotesque, Humanist, dan
Geometric.

Gambar 2.11. Sans Serif

(https://dribbble.com/shots/5834300-Etoile-Sans-Serif-Font, 2019)

3. Script
Huruf yang dihasilkan oleh tulisan tangan, biasanya huruf script
cenderung miring kesamping kanan dan memiliki jarak antar huruf dekat
atau menyambung. Biasanya orang-orang yang mengerjakan huruf ini
selalu menggunakan kuas, pena, atau benda yang ujungnya lancip agar
dapat membuat huruf menjadi elegan. Script dibagi menjadi dua yaitu
formal dan casual.
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Gambar 2.12. Script

(https://www.myfonts.com/fonts/sudtipos/wordless-script/, 2019)

4. Decorative
Decorative adalah huruf yang tidak memikirkan anatomi huruf. Jenis ini
biasanya selalu menyampaikan kesan yang lebih ekspresif. Karena bersifat
tidak teratur, maka akan lebih bagus huruf ini dijadikan sebuah headline
karena lebih mudah dibaca daripada digunakan pada body text.

Gambar 2.13. Decorative

(https://design.tutsplus.com/articles/40-most-popular-fonts-of-2019--cms-34190, 2019)
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2.1.4. Warna
Warna merupakan sebagian elemen yang didasari dari cahaya. Cahaya putih dan
diletakan ke sebuah prisma yang akan membentuk warna menjadi seperti warna
yang dikenal dan yang biasa ditangkap oleh mata. Menurut Pentak dan Lauer (2015)
Menyebutkan bahwa hue adalah sifat pertama dari warna. Hue akan membentuk
suatu warna yang bermacam macam dari satu warna yang sama.
Pada abad ke-18 ditemukannya warna-warna yang bisa menghasilkan
banyak warna yaitu warna primer. Warna primer terdiri dari Merah, Biru dan
Kuning. Warna tersebut akan membentuk warna lainnya yang dimasukan kedalam
roda warna (Color Wheel) oleh Johannes Itten. Pembentukan warna itu akan
menghasilkan tiga warna lainnya dan 9 warna terusan. Kalo bisa coba pake teori
warna makanan

Gambar 2.14. Teknik Color Wheel Johannes Itten
(Design Basic, 2015)

Menurut Supriono (2010) warna dapat diartikan sebagai suatu visual yang
membawa ketertarikan seseorang untuk membaca, tetapi ketika pemakaian warna
dan komposisinya kurang tepat, akan merusak citra visual itu sendiri. Dalam
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warna sendiri, dapat juga menghasilkan mood yang sesuai dengan warna. warna
juga bisa dibagi menjadi hue, value, dan chroma.
1. Hue
Seperti pada bentuk warna di atas pada gambar 2.10, warna ini dapat dibagi menjadi
tiga warna, yaitu primer, sekunder dan tertiary color. Warna primer terdiri dari
merah, kuning dan biru. Warna sekunder atau warna kedua terdiri dari percampuran
warna yang ada pada warna primer dengan pencampuran seimbang yaitu 1:1,
seperti percampuran merah dan kuning akan menghasilkan warna oranye. Terakhir
adalah tertiary, yaitu percampuran warna primer dan sekunder, seperti biru dan
oranye, merah dan oranye dan lainnya.
2. Value
Warna yang digabungkan dengan hitam atau putih. Warna ini dapat lebih terang
atau lebih gelap dari warna aslinya. Warna ini disebut tint, tone and shade. Tint
adalah warna yang dicampur dengan warna putih, seperti biru dan putih
menghasilkan biru muda, merah dan putih menghasilkan merah muda atau pink.
Sedangkan shade adalah percampuran warna asli dengan hitam, seperti biru dan
hitam akan menghasilkan biru tua. Tone adalah warna yang dicampurkan dengan
abu-abu. Ini menunjukan kesan minimalis dan tidak norak atau berlebihan.

Gambar 2.15. Contoh Warna Hue

(Sumber: https://fitinline.com/article/read/unsur-desain-fashion-unsur-warna-bagian-ii/, 2013)
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3. Chroma
Warna yang dapat disebut karena tinggi dan rendahnya suatu intensitas warna.
Warna yang dihasilkan biasanya berdasarkan tingkat kecerahan. Semakin cerah
warna terlihat semakin menyala, dan semakin buram akan terlihat sedikit kelam.

Gambar 2.16. Contoh Warna Chroma

(Sumber: https://slideplayer.info/slide/3769619/)

2.1.4.1.

Psikologi Warna pada Makanan

Menurut Macdougall (2002) Warna sendiri dapat dikaitkan dengan
berbagai kehidupan khususnya makanan. Pada dasarnya warna adalah
bentuk utama dari simbol suatu makanan seperti contoh biasanya putih
dikaitkan dengan susu, lalu makanan coklat keemasan diibaratkan sebagai
warna daging yang mahal, dan lainnya. Jika terdapat warna yang berbeda
dari yang biasanya dilihat, maka akan menimbulkan resiko kecurigaan dan
keresahan akan makanan itu, apakah makanan itu layak dimakan atau
tidak. Dari berbagai warna tersebut dapat disimpulkan kembali bahwa
berbagai warna memiliki arti dalam makanan.
Seperti contoh, warna merah, kuning, dan hijau merupakan warna
yang dapat merangsang nafsu makan kita. Ketika melihat warna tersebut
biasanya orang cenderung akan tertarik untuk mencobanya. Dapat kita
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lihat pada sebuah daun yang disajikan sebaga lauk. Ketika sayur itu hijau
maka orang akan mencobanya, tetapi ketika sayur menjadi kecokelatan
akan curiga dan tidak berminat. Dapat disimpulkan bahwa makanan
dengan berbagai warna lainnya adalah toska dan orange. Warna ini
biasanya bisa menghasilkan dan menjadikan sebuah makanan terlihat
lezat. Maka dari itu warna ini biasanya ada pada makanan penutup untuk
mempercantik makanan.

Gambar 2.17. Contoh Penaplikasian Warna pada Makanan
(Sumber: https://pambaboma.com/)

2.1.5. Ilustrasi
Menurut Fleishmen (2004) Seni yang berbentuk foto, dan gambar juga biasanya
berbentuk tulisan, digital maupun manual. Ilustrasi dapat menggambarkan tujuan
yang ingin dijelaskan. Bentuk ilustrasi, bisa terbuat dari gambar yang realis maupun
tidak sesuai tujuan, yang pasti bisa dijangkau mata. Ilustrasi dapat membentuk
suatu visual yang bersifat jasmani dan rohani.
2.1.5.1.

Ilustrasi Buku Anak

Menurut Maslan (2020) dalam wawancaranya mengatakan bahwa Ilustrasi
dalam buku anak merupakan ilustrasi yang memiliki alur sederhana tetapi
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mempunyai kesan yang dapat menyampaikan pesan dengan baik. Buku
ilustrasi anak juga haris memiliki karakter yang dapat membangun
aktivitas anak. Tujuan Buku ilustrasi anak dibuat agar anak dapat
menambah pengetahuan tanpa harus ada yang menggurui. Menggurui ini
dimaksudkan dimana anak akan berperan secara langsung dengan buku
tersebut. Dalam buku ilustrasi anak, tokoh sangat penting untuk
menjenjang aktivitas anak dalam membaca buku.
Menurut Kristiani (2020) menjelaskan buku ilustrasi anak harus
memiliki sebuah karakter yang kuat, yang nantinya akan membawa alur
cerita dalam buku tersebut. Karakter karakter tersebut tentunya memiliki
tiga dimensi karakter, yaitu:
1.

Dimensi Fisiologis (Fisik): Dimensi dimana karakter ditentukan
dengan ciri-ciri fisik, yaitu tinggi, kurus, pendek, gemuk, dan lainnya
yang menuju kepada fisik atau ciri-ciri anggota tubuh.

2.

Dimensi Sosiologis (Sosial): Dimana Dimensi ini ditentukan oleh
latar belakang karakter tersebut, seperti tinggal dimana, berasal dari
kota atau desa, dan juga status sosial.

3.

Dimensi Psikologis (Kejiwaan): Pada dimensi ini, karakter ditentukan
dengan sifat sifat dari kebiasaan mereka, seperti kelakuan, tingkat
kecerdasan, keahlian, dan kecakapan dalam bidang tertentu.

2.1.5.2.

Jenis Buku Ilustrasi Anak

Menurut Brown dan Tomlinson (2008), buku ilustrasi anak memiliki
berbagai jenis, diantaranya adalah:
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1.

Buku Interaktif: Buku ini ditujukan untuk dapat menstimulasi anak
secara langsung agar dapat mendorong anak-anak untuk membaca. Isi
dari buku ini dapat berupa pertanyaan, ajakan, menggerakkan objek,
dan menyentuh.

Gambar 2.18. Contoh Buku Interaktif

(Sumber: https://www.behance.net/gallery/839765/INTERACTIVE-BOOK-OFINDONESIAN-RARE-PLANTS, 2009)

2.

Buku Minim Kata: Buku ini hampir tidak ada atau bahkan tidak ada
tulisan di dalamnya. Buku ini akan menyampaikan cerita dengan
menggunakkan ilustrasi saja. Biasanya buku ini digunakkan agar anak
dapat lebih mengembangkan alur cerita mereka sendiri.

Gambar 2.19. Contoh Buku Minim Kata

(Sumber: https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/anak-anak/9opaokjual-best-seller-buku-buku-cerita-minim-kata-pergi-ke-kebun-binatang, 2010)
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3.

Picture Storybook: Buku ini ditampilkan dengan cara bercerita,
namun diikuti dengan ilustrasi yang ada. Pada buku ini, biasanya
tulisan tidak menggunakan banyak tulisan, karena sudah di ceritakkan
melewati gambar.

Gambar 2.20. Contoh Picture Storybook

(Sumber: http://www.designofthepicturebook.com/whatever-happened-to-mysister/, 2015)

4.

Graphic Novel (Komik): Komik merupakan cerita bergambar yang
ditampilkan dengan menggunakan percakapan dan moderator.
Biasanya komik dapat menggambarkan dengan lebih mudah nuansa
yang sedang terjadi pada cerita.

Gambar 2.21. Contoh Komik

(Sumber: https://www.katabaca.com/komik/101-komik-teladan-islam-dan-adabhadist-rasulullah/13, 2016)
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Media
Menurut

Widjajanto

(2013)

menyebuttkan

bahwa

media

adalah

yang

merepresentasikan komunikasi untuk memperlihatkan dan mencapai tujuan
tersebut. Media juga dapat disimpulkan sebagai salah satu pendukung
terhubungnya suatu orang ke orang lainnya yang akan digunakan sebagai
penyampaian sebuah informasi.
Buku
Menurut Haslam (2006) menyimpulkan bahwa buku adalah suatu bentuk
dokumentasi yang paling bertahan lama sampai sekarang, yang didalamnya
terdapat berbagai jenis kreatifitas, ilmu, dan suatu arti yang dalam.
2.3.1. Anatomi Buku

Gambar 2.22. Anatomi Buku

(Sumber: https://twitter.com/lipi_press/status/829014396592652292?lang=fi, 2017)

Suwarno (2011) mengatakan ada beberapa hal dalam buku yang harus diteliti dan
dimengerti yaitu bagian bagian buku. Bagian buku tersebut adalah:
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1. Halaman Muka. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk melindungi buku.
Cover juga berguna sebagai penulisan judul, pengarang, dan tahun dibuat, serta
menampilkan desain agar lebih menarik perhatian. Cover buku terdiri dari
beberapa hal, yaitu:
a.

Cover depan: Bagian muka yang diposisikan pada halaman paling depan
buku

b.

Cover belakang: Bagian belakang buku yang difungsikan untuk
mengakhiri buku tersebut

c.

Samping Buku: Terletak di samping buku untuk penyambung cover depan
dan belakang.

2. Preliminaries. Halaman pendahuluan yang selalu ada pada buku. Halaman ini
biasanya diletakan setelah halaman muka buku dan sebelum isi buku. Biasanya,
halaman ini terdiri dari:
a.

Halaman Judul: Halaman setelah halaman muka depan, berisi judul saja
atau terdapat nama pengarang, dan lainnya.

b.

Halaman Kosong: Terdiri dari lampiran kosong maupun undang-undang
hak cipta

c.

Copyright: hak cipta dari berbagai sumber, seperti pengarang,
penerjemah, penulis

d.

Tambahan: Kata pengantar dari pengarang atau penulis

e.

Daftar isi: berisi halaman, judul, dan sub judul untuk mempermudah
pembaca mencari informasi
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3.

Isi buku. Membahas tentang pengetahuan maupun informasi terpenting.
Bagian dari isi diantaranya adalah:
a. Pendahuluan: Bagian awal sebelum inti buku. Membahas mengapa
masalah yang diangkat perlu untuk dibahas.
b. Judul Bab: Memisahkan topik yang berbeda
c. Alinea: bagian awal paragraf
d. Kutipan
e. Ilustrasi
f. Rincian: menetapkan objek yang ingin dibahas
g. Judul lelar: Judul bab yang berada di atas atau bawah kanan buku,
digunakan untuk pengingat
h. Inisial: Huruf besar pada awal kalimat

4.

Postliminary. Digunakan sebagai penutup isi dalam buku yang diletakan
sebelum cover belakang. Berikut bagiannya:
a. Glossary
b. Lampiran
c. Catatan penutup: ringkasan dari keseluruhan isi buku
d. Daftar pustaka: Referensi yang penulis buku ambil atau mengutip

2.3.2. Kompenen Buku
Menurut Haslam (2006) buku memiliki kompenen yang dapat mempermudah
pembuatan buku keseluruhan pada saat tahap akhir. Kompenen-kompnenen ini
adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.23. Kompenen Buku
(Sumber: Book Design, 2006)

1.

Spine: Sebagai pelapis pada atas buku untuk menutupi bagian atas buku.

2.

Head Band: Digunakan untuk melindungi dan menutup perekat buku. Biasanya
berbentuk tali ataupun lem.

3.

Hinge: Bagian untuk menyatukan lembaran menjadi satu rangkap agar lebih
mudah melakukan jilid.

4.

Head Square: Lipatan kecil yang berada diatas bagian cover buku, dan
mempunyai ketebalan lebih dari tebal kertas isi.

5.

Front Pastedown: Bagian belakang yang menempel pada cover depan.

6.

Cover: Kertas tebal bagian depan yang berfungsi untuk melindungi segala
macam yang ada di dalam buku.

7.

Foredge Square: Lipatan kecil yang berada disamping cover buku yang
terbentuk karena ketebalan cover.

8.

Front Board: Kertas yang digunakan untuk cover depan.
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9.

Tail Square: Lipatan kecil yang berada bawah cover buku yang terbentuk
karena ketebalan cover.

10. Endpaper: Kertas yang di sisipkan dengan cover dan setelahnya untuk masuk
ke halaman isi.
11. Head: Bagian atas dari samping buku yang di jilid.
12. Leaves: Kertas yang dikumpulkan menjadi satu yang nantinya akan
membentuk buku.
13. Back Pastedown: Bagian belakang yang menempel pada cover belakang.
14. Back Cover: Kertas tebal bagian belakang yang berfungsi untuk melindungi
segala macam yang ada di dalam buku, dan untuk mengakhiri isi buku.
15. Foredge: Bagian samping isi buku yang tidak dijilid, biasanya dignakan untuk
membuka halaman baru.
16. Turn in: Bagian cover yang masih sisa, dan dilipat lalu digunakan untuk
merekatkan ke bagian belakang cover.
17. Tail: Bagian pada bawah pada isi buku.
18. Fly Leaf: Kertas yang digunakan sebagai pembatas untuk masuk ke halaman
isi.
19. Foot: Bagian bawah yang ada pada buku.
2.3.3. Jenis Buku
Beberapa jenis buku menurut Campbell, Fabos, dan Martin (2012) yaitu sebagai
berikut:
1. Textbook. Textbook adalah buku berupa pengetahuan. Biasanya buku ini
digunakan untuk Pendidikan. Textbook dibagi kedalam buku pelajaran rendah,
sedang, dan tinggi.
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2. Trade book. Trade book adalah bentuk buku yang berukuran tebal dan biasanya
sampul depan berjenis hard cover. Jenis trade book adalah novel.
3. Professional book. Professional book adalah buku yang ditujukan untuk
berbagai kalangan seperti buku tentang hukum, kedokteran, dan seni. Buku ini
biasanya dijual di media digital atau internet, dan dipesan secara online.
4. Religion book . Buku ini, selain berisi keagamaan, buku ini mengandung unsur
peraang, kedamaian, jenis tingkatan gender, dan masyarakat dengan
pemerintahan atau politik.
5. Mass Market Paperback. Seperti jenisnya, buku ini dijual di deretan
supermarket, toko buku, mini market, dan toko obat. Buku ini biasanya terdiri
dari cerita anak, komik, dan novel.
6. Reference Book. Reference book adalah buku yang tebal dan berat. Biasanya
buku ini mengandung beberapa edisi per tahun atau bulan. Jenis buku ini adalah
kamus, atlas, dan imu pengetahuan atau ensiklopedia.
7. University Press Book. Biasanya dicetak sedikit dan untuk keperluan yang
penting. Jenis buku ini adalah sejarah seni, dan filosofi.
2.3.4. Layout and Grid
Layout dan grid menurut Ambrose dan Harris (2009) merupakan suatu bagian
mendasar dalam pembentukkan suatu desain awal. Elemen-elemen ini, dapat
membuat suatu desain menampilkan bentuk dan struktur yang rapih.
2.3.4.1.

Layout

Layout menurut menyebutkan bahwa sebuah susunan dari akhir
pembentukan dan penyelesaian suatu desain. Layout berfungsi untuk
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menentukan tata letak suatu tulisan, gambar, atau hal lainnya agar lebih
rapih, dan memberikan kejelasan bagi pembaca agar lebih mudah
menerima sebuah pesan. Menurutnya, layout juga bersifat simetris dan
asimetris, yang akan mempengaruhi sebuah benda terbentuk. Simetris
menunjukan bahwa layout satu dengan lainnya memiliki kecenderungan
yang hampir sama atau seimbang, sedangkan asimetris memiliki
kecenderungan yang yang berbeda atau cenderung berat sebelah dari
layout satu dengan sisi lainnya.

Gambar 2.24. Layout

(Basic Design: Design Thinking, 2009)

Tentunya untuk menampilkan sebuah layout yang baik dan tidak
membosankan diperlukan faktor seperti, layout yang bervariasi tata
letaknya, sebuah komposisi yang dapat dilihat dengan baik oleh mata,
keseimbangan yang membuat mereka terlihat seirama, menggunakan
pengulangan

warna.

Penggunaan

warna

yang

terlalu

banyak

mengakibatkan layout tersebut tidak sama lagi satu dengan lainnya. Lalu
menggunakan perbandingan dengan layout satu dengan sisi lainnya,
kontras warna dengan menyeimbangkan warna gelap dan terang, dan
keselarasan antar unsur lainnya.
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Gambar 2.25. Bentuk Layout

(https://ppdgm.com/editing-layout-media-cetak/,2012)

Gambar 2.26. Contoh Layout pada Buku Anak

(https://www.anniedavidson.com.au/following/anniedavidson.com.au/TINY-ME-BOOKILLUSTRATION, 2017)
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2.3.4.2.

Grid

Menurut Brokmann (2001) dalam bukunya yang berjudul “Grid System”
mengatakan bahwa grid merupakan salah satu sistem yang digunakan
untuk penegasan yang harus dimiliki oleh desainer untuk membuat
karyanya lebih rapih. Grid harus selalu digunakan karena sudah
merupakan hukum alam dalam pembentukan sebuah desain. Penggunaan
sistem grid dapat memperjelas suatu objek dan dapat berkonsentrasi pada
objek tersebut. Grid juga berfungsi untuk mempermudah pembentukan
hirarki pada setiap halaman dan memudahkan desainer karena bisa dipakai
secara berulang. Dalam grid ada beberapa hal yang harus diperhatikan,
yaitu:
1. Margin
Margin memilki suatu kesan yang ditujukan untuk halaman cetak. Ketika
pembuatan margin terlalu kecil, maka halaman itu terkesan terlalu penuh
yang mengakibatkan tulisan-tulisan pada halaman tersebut tanpa sadar
akan hilang ketika beberapa kali pembaca membalik ke halaman
seterusnya. Begitu ppulla ketika margin terlalu besar, maka tulisan akan
terlihat tidak seimbang dengan besar sebuah halaman tersebut.

Gambar 2.27. Margin

(https://slideplayer.info/slide/4082566/, 2009)
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Menurut Bradley, Margin dalam grid juga memiliki beberapa jenis,
diantarannya adalah:
a. Manuscript Grid. Manuscript digunakan pada penulisan
yang banyak, biasanya digunakkan untuk pembuatan
majalah, atau pada buku dengan tulisan yang banyak seperti
novel.
b. Column Grid. Grid ini sangat cocok ketika disandingkan
dengan isi buku yang memiliki kutipan, ilustrasi, dan tulisan
yang

tidak

terlalu

banyak.

Ini

digunakkan

untuk

mempermudah peletakkan dan araah yang cocok untuk isi
buku.
c. Modular Grid. Sama seperti column, tetapi grid ini
mempunyai dua sisi yaitu baris dan kolom. Grid tersebut
biasanya lebih dipergunakan untuk isi tulisan yang
menyamping. Pada grid ini, lebih cocok digunakan dalam
pembuatan grafik, navigasi, dan tabel.
d. Hirarchical Grid. Grid ini biasanya digunakan dalam
pembentukkan web, untuk menentukan bagian apa dulu
yang ingin dilihat oleh pengunjung. Dibuat secara terstruktur
agar dengan mudah menyampaikan pesan.
2. Columns
Merupakan perbedaan grid yang dihasilkan untuk menampilkan area yang
lebih rapih. Kolom terdiri dari perbandingan pada setiap halamannya
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seperti 1:1, 1:2, dan seterusnya. Kolom digunakan untuk mempermudah
struktur darimana yang harus dibaca terlebih dahulu, sseperti kiri ke kanan
atau atas ke bawah.

Gambar 2.28. Columns

(http://thinkingwithtype.com/grid/, 2009)
Menurut Widjajanto (2013) menyebuttkan bahwa media adalah
yang merepresentasikan komunikasi untuk memperlihatkan dan mencapai
tujuan tersebut. Media juga dapat disimpulkan sebagai salah satu
pendukung terhubungnya suatu orang ke orang lainnya yang akan
digunakan sebagai penyampaian sebuah informasi.
2.3.5. Jenis Kertas
Menurut Rebri (2010) kertas dihasilkan oleh pulp. Pulp kemudian di pisahkan dari
kayu yang keras kemudian dikeringkan, lalu diputihkan menggunakan bleaching
dan akan membentuk kertas. Ada berbagai macam jeni- jenis kertas yaitu:
1. Kertas Craft. Memiliki bahan yang kuat dan Biasanya digunakan untuk
pembuatan tas, dan packaging makanan.
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2. Kertas Greaseproof. Kertas ini berbentuk sedikit transparan. Biasanya
digunakan untuk menyerap minyak dari makanan, maka dari itu kertas ini sering
dipakai untuk pembungkus makanan.
3. Kertas Perkemen. Salah satu jenis kertas yang tidak berbahaya. Kertas ini
biasanya digunakan untuk pembungkus makanan yang berminyak dan basah
agar tidak bocor.
4. Kertas Tissu. Kertas yang memiliki bahan yang lembut dan mudah sobek. Kertas
ini mudah sekali menyerap air dan tidak tahan lama.
5. Kertas Glasin. Kertas yang pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Kertas
ini biasanya digunakan untuk mengemas makanan. Mempunyai ciri-ciri yaitu
padat, tahan minyak namun tidak tahan terhadap air.
2.3.6. Binding
Menurut Haslam (2006) Terdapat beberapa jenis cara untuk menjilid suatu buku,
yaitu dengan cara sebagai berikut:
2.3.6.1.

Library Binding

Salah satu binding yang digunakan ada buku-buku yang dapat bertahan
lama, biasanya menggunakan lem dan juga tali untuk menghasilkan
rekatannya yang tinggi atau dengan bahan lainnya.
2.3.6.2.

Case Binding

Metode ini digunakan untuk buku dengan halaman desain yang tebal
(Hard Cover). Metode ini dapat digunakan menggunakan bahan perekat
seperti karton, vinil, dan kertas tebal lainnya. Teknik ini biasanya terdiri
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dari, cover, bagian samping buku yang digunakan untuk menjilid, dan
back cover.
2.3.6.3.

Concertina Book Binding

Metode ini dilakukan dengan cara yang simple namun sulit. MEnggunakan
kertas Panjang yang dilipat menjadi beberapa sisi agar membentuk suatu
buku, lalu dilakukan penjilidan. Isi dari biku ketika dibuka menjadi satu
kesatuan yang tidak putus antar halamannya. Biasanya dikenal dengan
nama Chinese Binding.
2.3.6.4.

Perfect Binding

Metode ini biasanya sering dipakai untuk buku dengan pembuatan yang
sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk
menjilidnya. Menggunakan perekat seperti lem dan perekat lainnya.
Biasanya kertas pada cover di buat sama rata dengan isinya namun lebih
tebal dari halaman isi.
2.3.6.5.

Saddle Stitching Binding

Metode yang paling sering dan paling mudah dilakukan. Menggunakan
stapler pada dua bagian tengah atas dan bawah. Metode ini bisa dilakukan
secara individu. Namun Teknik ini hanya bisa ddigunakan untuk ketebalan
isi berkisar 4-80 halaman saja, karena tidak bisa menopang terlalu banyak,
dan biasanya digunakan untuk dokumen, pamflet, dan buku tipis.
2.3.6.6.

Comb Binding / Spiral Binding

Teknik ini adalah Teknik yang menggunakan bahan plastic. Sama dengan
Saddle Stitching, Teknik ini hanya bisa digunakan oleh ketebalan halaman
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kertas berkisar 4-100 halaman saja dan isi juga harus dibolongkan agar
bisa merekat. Namun kelebihan dari comb binding adalah hasil dari jilid
ini bisa dibuka secara full, bahkan bisa fi lipat tanpa harus berfikir kertas
akan rusak atau membentuk lipatan yang tidak enak dilihat.
2.3.6.7.

Loose Leaf Binding

Sama halnya dengan comb binding, Teknik ini hanya bisa dilakukan ketika
kertas dibolongkan. Teknik ini menggunakan besi sebagai perekatnya,
tetapi besi tersebut dapat di buka maupun tutup sesuai dengna keinginan
si pemilik buku tersebut. Bagian tombol atas dan bawah dapat digubakan
untuk membuka maupun menutup besi tersebutt. Biasanya Teknik ini
terdapat pada buku binder.
Buku Interaktif
Menurut Dyk dan Hewitt (2010) Beberapa jenis buku memilki media interaktif
yang digunakan untuk membuat suatu buku yang indah dan bisa secara langsung
berhadapan dengan pembaca. Buku interaktif biasanya mengguunakan kertas yang
timbul atau kertas tambahan yang bisa terbuka dan menutup. Kertas ini didalamnya
biasanya terdapat informasi tambahan yang berisi pesan, gambar, konten, dan
penjelasan lainnya. Ada beberapa jenis buku interaktif yang sering digunakan,
yaitu:
2.4.1. Pop Up Book
Pop Up atau yang disebut Movable Book ini memiliki ciri khas yang disajikan
dengan menampakkan unsur tiga dimensi. Buku ini menggunakan beberapa
perangkat yang ketika di buka akan menampilkan suatu bentuk dan ilustrasi lainnya
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yang timbul, muncul, dan terangkat keatas. Biasanya dalam 2 halaman sejajar hanya
terdiri dari satu ilustrasi yang timbul.

Gambar 2.29. Pop Up

(http://bukanbukuharian.blogspot.com/2012/05/pop-up-book-untuk-pembelajaran.html, 2015)

2.4.2. Flap or Lift the Flap Book
Buku ini biasanya menggunakan kertas tambahan pada bagian atas untuk menutupi
ssesuatu objek di dalamnya. Biasanya berbentuk pintu atau satu sisi terbuka. Teknik
ini menggambarkan dimana setiap lipatan memiliki arti lainnya seperti didalamnya
terdapat pesan yang ingin di sampaikan, gambar, dan ilusrasi tersembunyi.

Gambar 2.30. Lift the flap

(https://babyology.com.au/lifestyle/entertainment-and-technology/top-10-lift-the-flap-books-yourkids-will-go-wild-for/, 2017 )

36

2.4.3. Pull Tab Book
Teknik dalam buku ini menggunakan kertas, pita, dan alat lainnya yang menonjol
untuk ditarik keluar dan di dorong kedalam. Teknik ini akan menampilkan
informasi ilustrasi dan pesan lainnya ketika kertas ditarik keluar.

Gambar 2.31. Pull Tab

(https://enrichmenttherapies.com/understanding-emotions/, 2019)
2.4.4. Hidden Object book
Menurut Rahmat (2018) hidden object book adalah buku yang mengajak anak untuk
mencoba menemukan gambar yang tersembunyi. Buku ini biasanya juga berisikan
berbagai bentuk seperti temukan persamaan, dann temukan barang yang
tersembunyi.

Gambar 2.32. Pull Tab

(http://aikocomel.blogspot.com/2019/01/hari-ke-8-game-level-5-yuk-baca-bobo.html, 2019)
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2.4.5. Games Book
games book adalah salah satu pembbelajaran yang digunakan anak-anak dengan
cara bermain. Dalam buku ini terdapat selipan berbagai macam aktifitas permainan
yang dapat digunakan anak-anak untuk melakukan pembelajaran dan menerima
pengetahuan dengan cara yang lebih mudah. Games book biasanya terdiri dari TTS,
mewarnai, tebak kata, Mencari pasangan, dan lainnya.

Gambar 2.33. Games Book

(https://rainydaymum.co.uk/100-fun-easy-learning-games-kids/, 2016)

Kuliner Khas Tangerang
Salah satu pakar budaya tentang sejarah makanan di Indonesia Rahman (2016)
menyebutkan bahwa beberapa faktor yang lahir dari kebudayaan adalah makanan.
Makanan sendiri dikatakan khas karena suatu hal yang disebabkan oleh faktor
faktor bahan pangan yang ada disekitar daerah tersebut. Bahan pangan yang berada
di sekitar itulah yang masyarakat gunakan pada jaman dulu, bahkan sekarang. Salah
satu kota adalah Tangerang. Tangerang merupakan kota yang memiliki bahan
pangan yang sering dijumpai, seperti pohon pisang yang ada dimana-mana. Pohon
pisang ini digunakan untuk foodwrap dari beberapa makanan yang ada di
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Tangerang. Lalu pemukiman air tawar, yang dimana ikan air tawar itu digunakan
sebagai bahan pangan khas Tangerang.
2.5.1. Sejarah Kuliner Tangerang
Rahman (2016) pada artikelnya menyebutkan bahwa Kota Tangerang merupakan
kota yang didedikasikan sebagai kantung rumah bagi penduduk penduduk
Tionghoa pada masa kolonial. Masuknya peradaban ini oleh leluhur di Teluk Naga
pada tahun 1407. Masuknya Tionghoa ke daerah ini diterima dengan baik oleh
masyarakat sekitar yang notabenenya adalah penduduk asli Sunda dan Betawi.
Budaya yang masuk juga sangat beragam yaitu, ekonomi, budaya, dan khususnya
pada bidang kuliner. Masuknya kebudayaan Tionghoa ini menyebabkan akulturasi
yang meluas. Kuliner tradisional Tangerang adalah makanan yang banyak
menghasilkan akulturasi dari kebudayaan Tionghoa dan Tangerang itu sendiri.
Menurut Rahman (2020) menyebutkan juga bahwa Tangerang merupakan
wilayah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah lainya seperti Jakarta, Bogor,
Bekasi, yang biasa kita sebut sebagai Jabodetabek. Dari berbagai wilayah yang
berdekatan itu, Tangerang pada jaman dahulu hingga sekarang merupakan salah
satu wilayah yang memiliki perairan air tawar yang besar di Jabodetabek. Namun
dari berdekatannya wilayah tersebut dengan Tangerang, menimbulkan beberapa
makanan yang hampir sama walaupun cara memasak, dan penyajiannya dibuat
berbeda. Tetapi karena masyarakat Tangerang yang memodifikasi makanan
tersebut menjadi ciri khas dari Kota Tangerang ini, maka lahir makanan baru
dengan penyajian dan nama yang berbeda di kota ini.
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Tangerang juga memiliki kawasan kuliner yang ramai dicari khususnya pada
makanan tradisional. Khairunnisa (2019) menyebutkan beberapa wisata kuliner
yang sering didatangi oleh wisatawan di Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Pasar Lama Tangerang
Pasar Lama sudah berdiri sejak 1684. Berdirinya pasar ini tentu disebabkan karena
masuknya kebudayaan Tionghoa ke Tangerang. Pada mulanya, masyarakat
Tionghoa gemar bercocok tanam, karena kegemarannya tersebut masyarakat mulai
membentuk sebuah makanan yang akhirnya menjadi makanan khas kota tersebut.
Selain kegemarannya bercocok tanam, masyarakat Tionghoa dan juga
keturunannya yang ada di Tangerang tersebut gemar melakukan perdagangan,
karena perdagangan inilah yang menghasilkan toko kelontong. Karena budaya yang
semakin meluas akhrnya toko-toko tersebut menjadi sebuah pasar seperti sekarang,
yaitu Pasar Lama Tangerang.
Sebelumnya pasar ini merupakan pasar non-halal karena kebanyakan
masyarakat berasal dari kebudayaan Tionghoa, tetapi dari terbentuknya pasar ini
menyebabkan akulturasi antar agama. Pasar Lama kemudian ini banyak disepakati
oleh masyarakat Muslim.
2. Kawasan Kuliner Laksa Tangerang
Kawasan Kuliner Laksa Tangerang ini terbentuk pada awal tahun 2000an di jalan
Muhammad Yamin yang telah disepakati pemerintah daerah Kota Tangerang itu
sendiri. Kawasan ini dikhususkan untuk wisatawan yang ingin menikmati sajian
Laksa khas kota tersebut.
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