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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori 

 

2.1. Desain 

Lauer dan Pentak (2008) mengatakan bahwa desain adalah sebuah perencanaan 

dalam mengatur letak dan organisasi dari sebuah bentuk visual. Desain berguna 

sebagai pemecah masalah (problem solving) (hlm.5). 
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2.1.1. Prinsip Desain 

Menurut Lauer dan Pentak (2008), prinsip desain dapat dibagi menjadi: 

1. Kesatuan 

Yaitu keadaan dimana elemen-elemen dalam sebuah desain terlihat cocok 

ditaruh bersama-sama dan membentuk harmoni. Apabila beberapa elemen 

tidak terlihat harmonis dan terkesan terpisah daripada elemen lain, berarti 

komposisinya tidak memiliki kesatuan (hlm. 28). 

 

Gambar 2.2. Unity 

 (http://www.vanseodesign.com/web-design/design-unity/) 
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2. Terdapatnya emphasis atau focal poin 

Emphasis adalah sebuah elemen dalam sebuah karya yang akan menarik 

perhatian mata penikmat karya tersebut. Emphasis membuat mata penikmat 

ingin melih lebih jelas lagi ke karya dan mengorbservasi lebih jauh (hlm. 57). 

 

Gambar 2.3. Emphasis (Richard Misrach – Untitled) 

(http://flyeschool.com/Emphasis) 

 

3. Skala dan Proporsi 

Skala dan proporsi keduanya membicarakan mengenai ukuran. Skala 

digunakan sebagai kata ganti dari ukuran. Namun ukuran seperti ‘besar’ dan 

‘kecil’ tidak ada artinya tanpa ada pembanding. Sementara proporsi adalah 

ukuran yang dibandingkan dengan standarisasi ukuran (hlm.72). 

Perancangan Buku..., Stephanie Amanda, FSD UMN 2015



11 
 

 

Gambar 2.4. Scale (photo by Zain Kapasi) 

(http://flyeschool.com/content/scale) 

 

4. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah pendistribusian dari berat sebuah visual di dalam 

komposisi karya (hlm.90). 

 

Gambar 2.5. Balance (Thomas Doyle - The Barrage Lifts) 

 (http://flyeschool.com/content/balance) 
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5. Ritme  

Ritme dalam visual berhubungan dengan pergerakan. Pergerakan yang 

dimaksud adalah pergerakan mata penikmat. Di dalam visual ritme seringkali 

diciptakan dengan adanya pengulangan dan penggunaan pattern dalam sebuah 

karya (hlm.114 ) 

 

Gambar 2.6. Ritme (René Magritte – Golconde) 

 (http://flyeschool.com/content/repetition-rhythm-and-pattern) 
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2.1.2. Elemen Desain 

Menurut Lupton dan Phiilips (2008), elemen desain terbagi menjadi: 

1. Point (titik) 

Titik berguna untuk menandai posisi di sebuah ruang. Titik memiliki bentuk 

berupa dot. Di dalam bentuk geometris, gabungan sumbu x dan sumbu y 

dan titik potongnya menghasilkan sebuah titik (hlm. 14). 

2. Line (garis) 

Garis adalah bentuk infiniti dari gabungan titik-titik. Di dalam bentuk 

geometris, garis dipahami memiliki ukuran panjang, namun tidak memiliki 

ketebalan. Garis dapat berbentuk lurus maupun melengkung, bersambung 

ataupun terputus-putus (hlm. 16). 

3. Plane (bidang) 

Bidang adalah garis yang memiliki ketebalan. Bidang dapat berbentuk solid 

maupun berlubang-lubang, tidak tembus cahaya maupun transparan, dan 

juga bisa halus maupun bertekstur (hlm. 18). 

2.2. Media Massa 

Media adalah kendaraan yang menjebatani pesan dari pembuat pesan ke target 

pasarnya. Selain itu media juga memiliki metode membawakan pesan ke target 

audiens (Trehan, 2006:95).  
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2.2.1. Jenis Media Massa 

Menurut Kipphan (2001:1007) Jenis media massa menjadi dua yaitu:  

1. Printed Media 

Contohnya adalah majalah, Koran, buku dan katalog. Memiliki 

karakteristik dicetak dalam ukuran panjang. Keuntungan dari media cetak 

adalah penggunaan yang simpel untuk semua lingkungan dan tempat tanpa 

membutuhkan alat tambahan.  

2. Electronic Media 

Contohnya adalah komputer, televisi, web, aplikasi dan electronic book (e-

book). Keuntungan dari penggunaan media elektronik adalah data dapat di 

perbaharui, konten dapat berubah-ubah dan memberikan kedinamisan.  

2.3. Buku 

Menurut Haslam (2006), buku adalah bentuk tertua dalam dokumentasi. Buku 

pertama kali disebut “bok” dalam bahasa inggris kuno. Buku pertama dibuat oleh 

orang Egypt, menggunakan lembaran daun papyrus yang ditempel di satu sisi dan 

digulung. Penggunaan lembaran daun papyrus masih digunakan sampai raja 

Pergamum bernama Eumenes II yang mengatakan bahwa kulit binatang dapat 

dijadikan alternatif selain daun papyrus. Kulit binatang pertama-tama dilebarkan, 

kemudian dikeringkan dan diputihkan menggunakan kapur, dan dihaluskan batu 

pumice (Hlm. 6). Sementara itu, “paper” yang berasal dari kata papyrus, mulai 

dikembangkan oleh China pada 200 sebelum masehi. Kertas pertama dibuat 

Perancangan Buku..., Stephanie Amanda, FSD UMN 2015



15 
 

dengan bahan mulberry atau bamboo, yang dihancurkan kemudian di ratakan dan 

dijemur hingga kering (Hlm. 7).  

 Buku adalah satu kesatuan benda yang memiliki halaman cetak yang 

memberi dan mentransmisi pengetahuan untuk para pembacanya yang tidak 

dibatasi ruang dan waktu (Hlm.8). 

 Menurut Nunes,T dan Bryant,P (2004:226) dari buku Handbook of 

Childrens Literacy, membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berbicara 

anak dan Crum (2015) dari Huffingtonpost.com mengadakan penelitian dan 

menemukan 90% anak-anak dan orangtua masih memilih buku fisik dibanding 

gadget karena fitur interaktif dianggap mendistraksi perhatian anak akan apa yang 

dibacanya. 

2.3.1. Komponen Buku 

Menurut Haslam (2006:20), komponen buku dibagi menjadi 3: 

1. The book block 

Terbagi lagi atas spine, head band, hinge, head square, front pastedown, 

cover, foredge square, front board, tail square, endpaper, head, leaves, 

back pastedown, foredge, turn-in, tail, fly leaf dan foot. 

2. The page 

Terbagi atas portrait, landscape, tinggi dan tebal kertas, verso, halaman 

single, double spread page, head, recto, feredge, foot dan gutter. 

Perancangan Buku..., Stephanie Amanda, FSD UMN 2015



16 
 

3. The grid 

Terbagi atas folio stand, title stand, head margin, interval, gutter margin, 

running head stand, picture unit, dead-line, column width, baseline, 

kolom, dan foot margin. 

 

2.3.2. Buku Ilustrasi 

Menurut Cianciolo (1997), picture book adalah bentuk literatur yang menarik 

terutama untuk anak-anak dari kecil hingga remaja, hingga usia 18-19 tahun. 

Picture book menyediakan gambar dan menampilkan plot, karakter, dan tema 

yang menarik, sehingga dapat memperkaya pengalaman estetik dan literal anak. 

Sekarang picture book tidak hanya untuk target anak-anak namun juga untuk 

segala kalangan. (Hlm. 1). 

 Bentuk picture book untuk anak-anak dibawah 3 tahun biasanya memiliki 

tulisan yang sedikit, dan bahan nya menggunakan bahan tebal dan delaminating 

mengkilap (Hlm. 2). Ilustrasi mengambil peran penting dalam picture book karena 

memberikan makna dan memberi impresi akan informasi, dan mendukung isi teks 

didalamnya (Hlm. 3). 

2.4. Psikologi Anak 

2.4.1. Sejarah Singkat Psikologi Anak 

Menurut Kartono (1995:4), selama 18 abad anak-anak hanya dianggap bentuk 

mini dari orang dewasa yang berbadan kecil, belum memiliki akal sempurna, dan 
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butuh waktu untuk berkembang. Namun seiring masuknya abad 19, mulai muncul 

hakekat mengenai pribadi anak, sehingga kemudian psikologi anak mulai 

dijadikan objek penelitian. Orang yang memplopori adanya perubahan ini adalah 

seorang tabib bernama Willhelm Preyer yang menulis buku “Die Seele Des 

Kindes” pada tahun 1882. 

2.4.2. Bermain 

Menurut Hurlock (1978), bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

kesenangan yang ditimbulkan, namun tidak memikirkan hasil akhir. Bermain 

dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu bermain aktif dan pasif. Bermain aktif 

yaitu kesenangan yang timbul dari kegiatan aktif yang dilakukan individu seperti 

berlari atau membuat sesuatu. Sementara bermain pasif adalah kesenangan yang 

diperoleh dari kegiatan yang menghabiskan sedikit energi seperti membaca buku 

atau menonton televisi, namun kesenangannya hampir seimbang dengan bermain 

aktif (Hlm. 320). 

2.4.3. Perkembangan Anak 

Menurut Kartono (1995:136-137), dalam Teori Kroh, fase perkembangan anak 

umur 10-12 tahun adalah Realisme-Krtis, dimana anak sudah memiliki pengertian 

atas sebuah hal. Maka pengamatan anak bersifat realistis dan kritis. Anak-anak 

telah menggabungkan bagian-bagian menjadi suatu struktur. 

Ingatan anak pada usia 8-12 tahun mencapai fase mengingat paling kuat, 

daya menghafal dan memorisasi serta dapat memuat materi ingatan terbanyak 

(Hlm.138). 
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2.5. Ondel-ondel 

2.5.1. Sejarah Ondel-ondel 

Menurut Rosyadi (2006) yang dikutip dari W. Fruin Mees dalam buku 

Geschiedenis van Java jilid II, pada tahun 1605, pada acara khitanan Pangeran 

Abdul Mufakir pada usia 10 tahun, Pangeran Jayakarta Wijayakrama 

memeriahkan acara tersebut dengan membawa boneka raksasa (“een reus en een 

monster”). Pada masa itu, boneka besar dianggap perwujudan Danyang Dewa, 

penolak bala. Ondel-ondel dikategorikan sebagai bentuk teater tanpa tutur yang 

dianggap pelindung keselamatan kampung dan seisinya. (Hlm. 57) 

Menurut Bapak Yahya Andi Saputra selaku wakil ketua Lembaga 

Kebudayaan Betawi (LKB), sebelum tahun 1930, ondel-ondel disebut sebagai 

“barongan” yang dalam bahasa betawi berarti grup atau serombongan. 

Penggunaan ondel-ondel untuk menolak wabah-wabah seperti wabah di pertanian 

(hama wereng dan tikus) dan wabah penyakit menyebar kolera, pes, dan cacar. Di 

dalam rangka ondel-ondel terdapat pemain untuk memerankannya. 

2.5.2. Tipe Ondel-ondel 

Menurut Rosyadi (2006), ondel-ondel dibuat dengan rangka anyaman bambu 

setinggi 2.5m dan garis tengahnya 80cm dan memiliki rambut ijuk. Ondel-ondel 

memiliki topeng bermata melotot. Ondel laki-laki mukanya merah, sedangkan 

perempuan di cat putih atau kuning. (Hlm.58) 

Menurut Bapak Yahya, adanya dua tipe ondel-ondel yaitu laki-laki dan 

perempuan menggambarkan simbol keserasian. Sosok ondel laki-laki yang terlihat 
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garang dengan warna merah dan ondel perempuan yang terlihat lebih ‘kalem’ 

untuk memberi simbol bahwa terdapat keseimbangan di dunia (baik-jahat, dunia-

akhirat, dsb) saling kontrol-mengontrol. Sementara warna baju ondel-ondel 

dahulu berwarna hitam untuk ondel laki-laki dan putih untuk ondel perempuan. 

Namun sekarang warna baju ondel-ondel disesuaikan dengan tema acaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Ondel-Ondel Laki dan Perempuan 

 (Sumber : http://budaya-indonesia.org/Topeng-Ondelondel/) 

 

2.5.3. Musik Pengiring Ondel-ondel 

Menurut Bapak Yahya, dahulu kala musik pengiring ondel-ondel disebut sebagai 

“musik iringan ondel” yang terdiri dari 1 gendang lontong, tehyan, kecrek dan 

terkadang ditambahkan piston (terompet). Ondel-ondel pada dasarnya merupakan 

kesenian yang bergerak di luar ruangan.  Jadi dalam mengiringi ondel-ondel, para 
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pemusik membawa alat musik mereka dan berjalan-jalan memutar daerah dimana 

ondel-ondel diarak. Sementara tanjidor dan sebagainya alternatif. 

Menurut Rosyadi (2006), terdapat beberapa musik pengiring ondel-ondel 

seperti tanjidor, gendang pencak betawi, dan alat musik seperti bende, kemes, 

ningnong, dan rebana ketimpring (Hlm. 58). 

 2.5.3.1. Tanjidor 

Menurut Manalohanda (1988:3) yang mengutip dari perkataan 

Paramita Abdurrachman, tanjidor mungkin diambil dari  kata 

“tanger” yang dalam bahasa Portugis berarti bermain musik. 

Dalam bahasa betawi “tanji” berarti musik. Sementara “dor” 

merupakan metafora bunyi pukulan berbunyi “dor dor dor”.  

Menurut Rosyadi (2006), Alat musik yang termasuk dalam 

tanjidor yang diarak keliling adalah alat musik tiup seperti 

piston, trombon, tenor, klarinet, bas, ada pula alat musik tambir 

dan gendering. Apabila pertunjukkannya di tempat dan tidak 

bergerak, seringkali dimunculkan tehyan, rebana, dan bedug 

(Hlm. 42). 
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Gambar 2.8. Iringan Tanjidor 

 (Sumber : http://lembagakebudayaanbetawi.com/artikel/seni-budaya/musik/tanjidor) 

 

2.5.4. Pembuatan Ondel-ondel 

Menurut Rosyadi (2006), Sebelum pembuatan ondel-ondel, dilakukan acara 

pemberian sesajen, begitu pula ketika pembuatan selesai (Hlm. 58). 

Menurut Bapak Yahya, pembuat ondel-ondel dahulu harus puasa dan 

menyucikan diri, dan bahan-bahan dipilih secara selektif, seperti kayu pilihan 

untuk bagian kepala.  

Bahan dari ondel-ondel sendiri menggunakan kayu untuk bagian kepala 

dan bambu untuk rangka badannya. Sekarang banyak seniman yang menggunakan 

kayu cempaka untuk kepala ondel-ondel karena dianggap tidak berat untuk 

digunakan. 
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Gambar 2.9. Pembuatan Rangka Ondel-ondel 

 (Sumber : Dok. Pribadi Lembaga Kebudayaan Betawi) 

 

 

Gambar 2.10. Pemasangan Kepala Ondel-ondel 

 (Sumber : Dok. Pribadi Lembaga Kebudayaan Betawi) 
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Gambar 2.11. Pemasangan Baju Ondel-ondel 

 (Sumber : Dok. Pribadi Lembaga Kebudayaan Betawi) 

 

2.5.5. Penggunaan Ondel-ondel 

Menurut Bapak Yahya, dahulu ondel-ondel digunakan untuk upacara nyambut 

tani (sebelum menanamkan padi), pengiring pengantin sunat (ondel-ondel diarak 

untuk membuka jalan di kampung), nyadran (pemberian sedekah laut).  

Sementara penggunaan ondel-ondel untuk menolak wabah-wabah seperti 

wabah di pertanian (hama wereng dan tikus) dan wabah penyakit menyebar 

kolera, pes, dan cacar, sebelum ondel-ondel diarak diadakan dahulu ritual 

“ngukup” yaitu dengan memanggil dukun dan membacakan mantra sambil diberi 

dupa, sesajen, kembang. Asap dari sesajen itu dianggap sebagai media 

penghubung manusia dengan mahluk halus. 

Sementara sekarang ondel-ondel hanya digunakan untuk dekorasi seperti 

acara sedekah bumi, pernikahan, ulangtahun kantor, dan sunatan. 
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2.6. Perancangan Buku Ilustrasi 

2.6.1. Warna 

Menurut Graham (1998 :100-116), warna adalah energi cahaya yang berbentuk 

gelombang dan di interpretasikan oleh mata manusia sebagai campuran dari 

merah, biru, dan hijau. Cahaya bergelombang tinggi akan menghasilkan warna 

merah. Semakin frekuensi diturunkan, warna akan berubah menjadi jingga, 

kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Warna merupakan elemen yang penting di 

dalam perancangan media interaktif karena warna menggugah emosi dan respon 

dari pengguna, juga secara tidak langsung mempengaruhi keterbacaan teks. 

Menurut Stone (2006) dalam buku “Color Design Workbook: A Real 

World Guide to Using Color in Graphic Design” warna tidak hanya sebuah 

fenomena visual melainkan juga bahasa emosional. Warna menyediakan 

statement visual dalam mengkomunikasikan pesan. Setiap warna yang digunakan 

menunjukkan arti dan makna, serta memberi efek dan reaksi atas penilaian orang-

orang (hlm. 6). 

Menurut Bennett (2013) di buku “Design Fundamentals for New Media”, 

warna dibagi menjadi: 

1. Warna Additive (RGB) 

Adalah warna yang terdiri dari warna primer merah, hijau, dan biru dan 

digunakan di semua sistem software media untuk mencampur warna. 

Penggunaan warna RGB juga untuk layar monitor dan signal video (hlm. 

145). 
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2. Warna Substractive (CMYK) 

Adalah warna yang dipakai untuk mencetak dan melukis. Warna primer 

dari sistem substractive adalah merah, biru, dan kuning (hlm. 146). 

 Menurut Stone (2006:21), harmoni warna yang dapat digunakan dalam 

mencampurkan warna dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Complementary 

Pasangan warna yang letaknya berseberangan di dalam lingkaran warna. 

Warna ini sangat kontras satu sama lain dan memunculkan ketertarikan 

mata untuk dilihat.  

2. Split Complementary 

Dalam sistem ini, kontrasnya tidak terlalu tinggi dan terlihat lebih 

mutakhir. 

3. Double Complementary 

Kombinasi dari dua pasang warna komplementer. 

4. Analogous 

Warna ini memiliki ruang yang sama pada lingkaran warna dan paling 

mudah dan enak dipandang mata. 

5. Triadic 
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Warna yang merupakan kombinasi dari 3 warna apapun yang dipisahkan 

secara merata di lingkaran warna. 

6. Monochromatic 

Merupakan skema warna yang terdiri dari satu nuansa warna yang sama. 
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Gambar 2.12. Harmoni Warna 

 (Sumber : Buku “Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic 

Design”) 
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Sementara itu, warna juga dapat mempengaruhi emosi dan psikologi 

manusia. Warna dapat pula menggambarkan suasana hati (W.A. Sulasmi, 

2002:30). Perlambangan umum warna dibagi sebagai berikut: 

1. Merah 

Warna merah banyak di asosiasikan sebagai marah, keberanian, cinta dan 

kebahagiaan. Di Cina warna merah digunakan dalam pernikahan, 

sementara pada budaya Barat warna merah melambangkan mati syahid 

(hlm. 45-46). 

2. Merah keunguan 

Warna ini diasosiasikan dengan karakterikstik mulia, agung, sombong, dan 

mengesankan. Merah keunguan merupakan warna gabungan dari merah 

dan biru sehingga sifatnya juga merupakan gabungan dari kedua warna 

tersebut (hlm 46). 

3. Ungu 

Warna ini melambangkan kesejukan dan negatif.  Karakternya terkesan 

murung. Seringkali disambungkan dengan hal dukacita (hlm.46). 

4. Biru 

Karakteristik dari warna ini adalah tenang, damai dan juga pasif. Warna 

biru menarik kita kepada kesendirian dan membuat jarak. Selain itu biru 

juga melambangkan kedamaian (hlm.46). 
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5. Hijau 

Warna hijau dianggap sebagai warna netral. Dalam penggunaan, warna 

hijau sering disambungkan dengan kesegaran, mentah, muda, 

pertumbuhan, kehidupan dan harapan. Warna hijau tidak disukai oleh 

anak-anak karena banyak diasosiasikan dengan warna penyakit, rasa benci 

dan cemburu (hlm.47). 

6. Kuning 

Kuning melambangkan kecerahan dan kesenangan. Kuning adalah warna 

kedua tercerah setelah putih, namun tidak semurni putih. Warna ini juga 

melambangkan keintelektualan (hlm.47). 

7. Putih 

Warna ini memiliki karakter positif, ringan dan sederhana. Putih 

melambangkan kesucian, polos, jujur, dan murni. Penggunaan warna putih 

di negara-negara berbeda-beda seperti di Cina warna putih melambangkan 

dukacita, sementara di Barat warna ini digunakan untuk acara seperti 

pernikahan (hlm. 47). 

8. Abu-abu 

Abu-abu melambangkan ketenangan dan kesederhanaan. Seringkali warna 

ini melambangkan orang berumur yang sabar dan rendah hati. Namun 

warna ini melambangkan keraguan (hlm.48). 
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9. Hitam 

Seringkali dianggap sebagai warna kehancuran dan kekeliruan. Namun 

warna ini memiliki sifat positif yaitu tegas, kukuh dan formal (hlm.49). 

d. Tipografi 

Menurut Amborse & Harris (Felici, 2005) menyatakan bahwa tipografi 

merupakan salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam membentuk 

karakter dan emosional di dalam sebuah desain (Hlm.6). Menurut buku James 

yang berjudul “Complete Manual of Typhography”, typeface adalah kumpulan 

dari karakter, huruf, angka, simbol, dan tanda baca yang memiliki sistem desain 

yang sama. 

Menurut Naranjo-Bock (2011) dari artikel “Effective Use of Typography in 

Applications for Children”, tipografi yang cocok untuk anak-anak adalah yang 

memiliki kontur yang jelas dan memiliki space diantara setiap huruf, karena dapat 

memberi kesan hangat dan mengundang untuk membaca. Sementara tipe font 

yang banyak digunakan untuk aplikasi anak-anak kebanyakan tipe font sans serif 

karena bentuknya yang simpel dan fresh (par.7). Aplikasi untuk anak-anak 

seringkali menggunakan latar belakang berwarna terang, bertekstur, memiliki 

pattern sehingga membuat tingkat keterbacaan menjadi berkurang (par.12).  

Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilik font untuk anak-

anak: 
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- Tetap memperhatikan aspek prinsip tipografi dan menggunakan grid system agar 

terlihat teratur. 

- Menggunakan layout yang konsisten karena dapat mempengaruhi alur membaca. 

- Perhatikan tingkat keterbacaan dan kejelasan bentuk huruf. 

2.6.2. Ilustrasi 

Zeegen (2009: 6), mengatakan ilustrasi dapat disebut juga graphic art (par. 2). 

Tanpa disadari ilutrasi menjadi jembatan antara seni dan komunikasi antar 

manusia. Ilustrasi hadir untuk membantu kita dalam merasakan lika-liku dunia 

dan dengan adanya ilustrasi kita dapat merekam, menjelaskan, dan 

mengkomunikasikan hal tersebut (par. 4). 

 Sebelum ada fotografi, buku ilustrasi adalah satu-satunya pemberi 

informasi dalam bentuk gambar (Hlm. 114). Ilustrasi untuk anak-anak perlu 

memperhatikan konotasi, contohnya adanya pembedaan warna dalam setiap 

kultur. Ilustrasi dalam buku anak dapat membekas di benak maka perlu dihindari 

hal-hal berbau rasis dan gender-stereotype (Hlm.117). 

Menurut Digolo dan Orchardson-Mazrui (2008:51), tekhnik ilustrasi dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Ilustrasi dengan menggambar (draw) 

2. Ilustrasi dengan melukis (painting) 

3. Ilustrasi dengan mencetak (printing) 
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4. Ilustrasi dengan mengelem (pasting) 

2.6.3. Karakter 

Tillman (2011) mengatakan bahwa untuk merancang desain karakter yang baik 

dibutukan beberapa hal yaitu: 

1. Archetypes 

Merepresentasikan personaliti dan sifat dari sebuah karakter. Archetypes 

berguna untuk mendukung berjalannya cerita dan adanya latar cerita dari 

sebuah karakter dapat memperkuat karakter itu sendiri (hlm.4). 

2. Backstory 

Merupakan hal yang paling penting dalam mendesain karakter. Pembuatan 

backstory sebaiknya dilakukan sebelum sebuah karakter dibuat (hlm. 5). 

3. Membuat cerita original 

Tanpa sadar setiap hari kita dipengaruhi akan hal-hal yang berada di 

sekitar kita, apa yang kita lihat, dengar, dan lakukan. Buatlah sesuatu yang 

berbeda (hlm. 5-6). 

4. Bentuk visual yang menarik 

5. Penggunaan referensi 

 

 

Perancangan Buku..., Stephanie Amanda, FSD UMN 2015



33 
 

2.6.4. Storyline 

Penggunaan storyline berguna untuk mengkomunikasikan pesan kepada pengguna 

agar pesan tersebut menjadi bermakna (Allen, 2007). Didalam sebuah cerita 

terdapat 4 komponen khusus yaitu: 

1.    Pemeran utama 

Biasanya pemeran utama digambarkan sebagai salah satu orang yang belajar, 

dan juga mengajak pengguna untuk melihat dari sudut pandang lain yang 

diarahkan dibandingkan sudut pandang mereka sendiri (hlm. 160). 

2.     Setting  

Untuk membuat storyline menjadi bermakna, kita harus mengkondisikan 

setting dimana pengguna dikondisikan untuk berada (hlm. 161). 

3.    Masalah 

4.    Penyelesaian 

Menurut Withrow dan Danner (2007:24), yang penting dalam membuat 

karakter buku ilustrasi: 

1. Central Character 

Biasanya merupakan tokoh protagonis, dan berperan penting dalam 

menggerakkan isi cerita, karena cerita berlanjut karena adanya tokoh 

utama. 
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2. The Opposition 

Nama lainnya adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat 

kebalikan dengan tokoh utama. Tokoh ini berguna dalam menghalangi 

tokoh utama mencapai tujuannya, dengan memberikan hambatan-

hambatan. Namun apabila tokoh utama dapat melewati hambatan dari 

tokoh antagonis, maka tokoh utama akan mendapat nilai lebih (Hlm.25).  

3. Supporting Cast 

Merupakan tokoh tambahan yang berada disekitar tokoh utama. Terkadang 

tokoh tambahan membawa tokoh utama kedalam suatu masalah yang 

sebenarnya dapat dihindari (Hlm.28). 

2.6.5. Layout 

Menurut Rustan (2009:27), elemen layout dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Teks 

Setiap jenis huruf punya sifat unik yang berbeda satu sama lain. Untuk 

mendukung pesan terkadang desainer mengubah bentuk huruf agar semakin 

berkesan. Elemen-elemen teks antara lain, deck, byline, bodytext, subjudul, 

quotes, dan caption. 

2. Elemen visual 

Merupakan elemen bukan teks yang nampak di dalam layout sebuah desain. 

Contohnya adalah artworks dan infografis. 
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3. Invisible elements 

Merupakan pengacu tempat layout lainnya, dapat dikatakan sebagai kerangka atau 

fondasi. Fungsinya adalah pembentuk kesatuan dari keseluruhan layout. Invisible 

elements dapat dibagi lagi menjadi: 

- Margin 

Berfungsi untuk menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang 

yang masih kosong yang akan ditempati, juga berfungsi untuk 

mencegah elemen layout tidak terlalu kepinggir halaman, yang dapat 

menyebabkan terpotong ketika dicetak (Hlm.64). 

- Grid 

Berfungsi untuk mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout. 

Dalam pembuatannya dapat dibagi menjadi beberapa kolom dengan 

garis vertikal dan horisontal. Dalam perancangan penting untuk 

memperhatikan ukuran dan bentuk bidangnya, konsep/style yang 

digunakan dan banyak informasi yang akan dimasukkan (Hlm.68). 

2.6.6. Tekhnik Cetak 

Menurut Rustan (2009:15), Tekhnik cetak dapat dibedakan menjadi:  

1. Offset 

Tekhnik yang paling banyak digunakan dalam mencetak buku, brosur, 

majalah, tabloid, dsb. 
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2. Flexografi 

Digunakan dalam mencetak karton bergelombang sebagai label kemasan 

kemasan. 

3. Rotogravure 

Digunakan untuk mencetak kemasan berbahan plastik. 

4. Sablon 

Digunakan untuk mencetak kaos, mug, dan kartu nama. 

5. Digital 

Digunakan dalam mencetak banner atau poster. Cetak digital dapat 

mencetak dalam waktu singkat namun kuantitasnya tidak terlalu banyak. 

2.6.7. Tekhnik Jilid 

Menurut Kusrianto (2006) terdapat beberapa tipe menjilid: 

1. Menjilid dengan stapler 

Cara menjilid ini memiliki keuntungan karena simpel dan praktis, namun 

jumlah halaman tidak dapat terlalu banyak dan bila terlalu tebal halaman 

sulit dibuka (Hlm.6). 

2. Menjilid dengan lem di punggung buku (perfect binding) 

Sebutan lainnya adalah perfect binding. Ketika cetakan akan dijilid, diberi 

lem di bagian kirinya. Memiliki keuntungan halaman dapat dibuka dengan 
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maksimal dan tidak memerlukan gutter, sehingga dapat menaruh gambar 

yang menyambung dari satu halaman ke halaman sampingnya (Hlm.8). 

3. Menjilid dengan spiral 

Menjilid dengan spiral yang bentuknya bermacam-macam, memiliki 

keuntungan lebih kuat dan tidak mudah lepas (Hlm. 10). 
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