
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buku 

Rustan (2009) mengatakan bahwa buku adalah lembaran halaman yang tebal, dijilid guna 

mengamankan lembaran kertas didalamnya, dan digunakan media penyampaian informasi 

(hlm. 122). Buku memerlukan sistem navigasi yang baik agar pembaca mudah menemukan 

informasi yang diperlukan secara cepat dan efektif. 

2.1.1. Fungsi Buku 

Buku berfungsi sebagai media penyampaian informasi baik berupa cerita, pengetahuan, 

laporan dan lain sebagainya. Semakin banyak jumlah halaman pada suatu buku maka 

semakin banyak informasi yang dapat disampaikan (Rustan, 2009, hlm. 122).   

2.1.2. Jenis Buku 

Menurut Rustan (2009, hlm. 122) Buku memiliki beberapa jenis seperti buku cerita, komik, 

majalah, buku-buku tebal seperti kamus, laporan tahunan pada perusahaan, buku telepon, 

katalog produk, buku pengantar perusahaan dan lain-lain. 

2.1.3. Anatomi Buku 

Lupton (2008, hlm. 31) mengatakan bahwa pada umumnya buku dibagi kedalam tiga 

bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian depan suatu buku umumnya 
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berisi sampul buku depan, halaman setengah judul, halaman judul, halaman hak cipta, dan 

daftar isi. Pada bagian halaman setengah judul, berisikan judul buku sepenuhnya atau hanya 

berisi judul utama bila judul tersebut terdiri dari kalimat yang panjang. Bagian ini dapat 

dialihkan menjadi halaman instruksi manual ataupun kalender. Selanjutnya pada bagian 

halaman judul berisi judul utuh dari buku, nama tempat buku di publikasikan. Selanjutnya 

pada halaman hak cipta yang dapat ditulis di bagian belakang juga, terdapat nama penulis, 

tahun publikasi, ISBN, data katalog, alamat penerbit, dan berbagai kredit. Setelah itu pada 

halaman daftar isi, berisi ringkasan halaman yang ada di dalam buku tersebut. 

Setelah bagian depan, pada bagian tengah terdapat konten atau isi dari buku. Pada 

bagian isi sepenuhnya menjadi kebebasan dari sang pembuat buku. Namun pada umumnya, 

bagian konten terdapat ilustrasi utama pada bagian bab baru dan pada setiap halaman 

terdapat nomor halaman. 

Selanjutnya pada bagian akhir terdapat lampiran, tanda penerbit, hingga sampul 

belakang. Pada halaman lampiran, umumnya terdapat glosari, indeks, checklists, biografi 

dan resume sang penulis, serta kronologi. Selanjutnya pada bagian tanda penerbit, terdapat 

informasi tambahan seperti jenis huruf yang digunakan, desain buku, dan percetakan atau 

jenis penjilidan. 
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Gambar 2.1. Anatomi Buku 

(Lupton, 2008, hlm.32) 

2.2. Ilustrasi 

Ilustrasi secara umum dapat diartikan sebagai gambar atau foto yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan teks maupun menimbulkan kesan dan daya tarik tertentu (Supriyono, 2010). 

Ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang mendorong penglihatnya untuk lebih berpikir, 

menggambar, menimbulkan reaksi dan mengerti akan maksud yang ingin disampaikan. 

Ilustrasi yang baik menggabungkan antara kerajinan tangan, kemampuan, dan berpikir 

kreatif (Zeegen, 2012, hlm. 97). Dalam penerapannya sebagai suatu ilmu, ilustrasi berada 

diantara seni dan desain. Dikatakan lebih mengarah ke seni komersial bila digunakan 

sebagai pemenuh kebutuhan klien (Zeegen, 2009, hlm.10). Ilustrasi dapat muncul dalam 
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bentuk apa saja pada permukaan manapun, mulai dari cetakan, pada layar, ruang arsitektur, 

baju, dan lain sebagainya. 

Ilustrasi pada masa kini membutuhkan perpaduan yang lebih rumit, dimana dalam 

hasilnya sentuhan personal tetap ditonjolkan tanpa mengurangi penyampaian pesan. Dalam 

ilustrasi juga dibutuhkan kemampuan praktikal digabungkan dengan imajinasi dan 

intelektual yang tinggi. 

Akan sangat sulit untuk mengklasifikasikan ilustrasi mengingat begitu luasnya 

jangkauan dan penggunaan ilustrasi. Meski begitu, Zeegen (2009, hlm. 6) kembali 

mengatakan bahwa menggambar adalah tetap hal fundamental dalam ilustrasi. Gambar 

tersebut dapat dimodifikasi melalui fotografi digital, digabung-gabungkan, digabungkan 

dengan pola tertentu, dan masih banyak kemungkinan lainnya guna untuk menimbulkan ciri 

khas dan pengenalan. 

2.2.1. Jenis Ilustrasi 

Zeegen (2005, hlm. 87) membagi ilustrasi ke dalam beberapa kategori yaitu : 

1. Ilustrasi editorial. Contohnya : majalah, koran, buku cerita anak, dan sebagainya. 

2. Ilustrasi Fashion. Ilustrasi yang dilakukan pada media tekstil atau kain. Contohnya : 

baju, tas, topi, dan seterusnya. 

3. Ilustrasi periklanan. Ilustrasi dalam dunia periklanan dapat berupa web, iklan 

televisi, billboard, poster, dan media lainnya. 
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4. Ilustrasi industri musik. Hal yang membuat jenis ilustrasi ini berbeda dengan yang 

lainnya adalah visual dari ilustrasi jenis ini menggunakan indera lain yaitu telinga 

dikarenakan hasil yang harus disesuaikan dengan genre musiknya. Umumnya media 

ilustrasi yang digunakan pada ilustrasi ini adalah CD cover, merchandise, poster dan 

lainnya. 

5. Ilustrasi berdasarkan inisiatif diri. Hasil dari ilustrasi biasanya berupa projek yang 

dipamerkan.  

2.2.2. Fungsi Ilustrasi 

Penempatan ilustrasi sangatlah penting untuk alasan kepentingan penyampaian pesan. 

Ilustrasi yang berlebihan dapat mengurangi fungsinya yang digunakan untuk menarik, 

memperjelas dan membantu pembaca untuk memahami suatu pesan. Selain itu, dalam 

desain, ilustrasi juga dapat berfungsi sebagai berikut : 

1. Memperjelas konten dalam suatu teks 

2. Sebagai identitas suatu lembaga 

3. Menunjukan produk yang ditawarkan 

4. Meyakinkan informasi yang disampaikan 

5. Membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca  

6. Menonjolkan keunikan dari suatu produk 

7. Menciptakan suatu kesan yang lebih mendalam terhadap suatu produk (S upriyono, 

2010, hlm.52). 
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2.2.3. Media Ilustrasi 

Pada perancangan ilustrasi, ilustrator biasanya memulainya dengan menggambar terlebih 

dahulu untuk membuat visual dari ide- ide yang sebelumnya telah didapat (Zeegen, 2009, 

hlm.6). Perancangan awal sebuah ilustrasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu media 

analog dan digital. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Berbagai Macam Media Ilustrasi Analog 

(Zeegen, 2005, hlm. 148) 

 

Zeegen (2005, hlm. 148) mengatakan bahwa media analog dapat berupa pensil, pensil 

warna, crayon, kapur, kuas, tinta, spray warna, spidol, cat, selotip, silet, gunting, penggaris, 

lem, dan yang lainnya. Sedangkan pada media digital menggunakan software seperti adobe 

photoshop, adobe illustrator, macromedia flash, internet, email, dan lain sebagainya, serta 

perangkat seperti komputer, kamera, scanner dan printer. 
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2.3. Elemen Desain 

2.3.1. Bidang 

Segala sesuatu yang memiliki dimensi tinggi dan lebar secara general dapat disebut sebagai 

bidang. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, persegi, elips dan 

lainnya maupun yang tidak beraturan (Supriyono, 2010, hlm. 66). 

Dalam dunia desain grafis, bidang dapat diartikan secara berbeda. Area kosong yang 

berada di antara komponen desain dapat pula disebut bidang yaitu bidang kosong. 

Pengaturan bidang kosong ini digunakan demi kenyaman membaca dan memperjelas 

ketersampaian pesan. 

2.3.2. Garis 

Garis adalah titik dalam pergerakan yang mendeskripsikan arah, mengartikan suatu ruang, 

memisahkan elemen, dan dapat berupa solid maupun kurang solid (Samara, 2010, hlm. 16). 

Garis tidak memiliki kedalaman dan hanya memiliki ketebalan dan panjang ( elemen satu 

dimensi ). Bentuk dan arah garis sangat bervariasi dan penggunaannya dapat menimbulkan 

kesan dan citra tertentu. Garis yang lurus dapat diartikan dengan sesuatu yang lebih formal 

dan kaku. Sedangkan garis yang melengkung memberikan kesan yang lebih lembut dan 

luwes. Setelah itu garis zigzag terkesan lebih keras dan dinamis. Garis abstrak terkesan 

lebih fleksibel dan tidak formal (Supriyono, 2010, hlm.58).  
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Pada penggunaannya, garis hanya dipakai bila diperlukan dan elemen visual ini 

digunakan untuk mempertegas, mempermudah, serta menimbulkan fantasi visual bagi 

pembaca. Bila pada suatu halaman, garis dapat ditemukan di tepi halaman baik sebagai 

margin, pengisi bidang yang kosong, pembatas, maupun sebagai frame. 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh berbagai macam garis 

(Supriono, 2010, hlm 58) 

2.3.3. Warna pada Anak 

Warna adalah hal yang sangat subjektif dan memiliki peran yang penting dalam penampilan 

visual (Zeegen, 2009, hlm. 86). Hal ini dikarenakan warna dapat mengkomunikasikan 

pesan dengan sangat baik sehingga penggunanya harus berhati-hati menentukan kesan yang 

akan ditimbulkan dari penglihatnya. Pemilihan dan referensi warna dari setiap orang 

tentunya akan berbeda antar individu dan antar kebudayaan. Pemilihan warna juga harus 

memperhatikan seberapa besar jangkauan ilustrasi tersebut untuk menentukan warna yang 

lebih global. Dengan pemilihan warna yang baik dan tepat karya ilustrasi dapat diperkuat 

bahkan dapat menimbulkan kesan dramatis. 
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Kekuatan warna sangat dipengaruhi dari warna latarnya. Semakin kontras warna 

maka semakin terlihat atau terbaca warna yang dimaksud. 

 

 

Gambar 2.4. Pengaruh warna latar 

(Supriyono, 2010, hlm. 71) 

Sistem warna pada umumnya dibagi kedalam dua kategori, RGB (Red Green Blue) 

yang biasa dipakai pada media digital dan CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) yang 

biasa digunakan pada media cetak. 

 

 

 

Gambar 2.5. Warna RGB dan CMYK 

(http://www.sh-dz.net/what-is-the-difference-between-rgb-and-cmyk-color-in.html) 

Selain sistem warna diatas, ada juga dimensi warna yang mementingkan gelap-

terangnya suatu warna atau value. Warna dari warna dasar dapat digelapkan dengan 

menambahkan warna hitam atau yang disebut warna shade atau diterangkan dengan warna 

putih yang disebut warna tint (Supriyono, 2010, hlm.75). Pada proses pewarnaan digital, 
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cara mengubah warna tersebut dalam digital dapat diatur melalui persentase CMYK. 

Perbedaan gelap terang ini dapat pula diatur sehingga menimbulkan kontras. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Gelap-terang Warna pada Color Wheel 

(http://msfrankel.com/old_site/color/shades_tints.html) 

 Samara (2011, hlm. 237) mengatakan bahwa palet warna yang cocok untuk anak-

anak adalah warna dengan variasi warna tambahan dari warna dasar, yaitu merah, kuning 

dan biru. Selain itu kombinasi warna-warna intens yang mendekati komplementer atau 

paling tidak yang berjauhan dalam color wheel seperti contohnya cyan, orange, pink cerah, 

dan hijau daun juga akan menciptakan kesan yang sama seperti warna dasar. Warna dasar 

inilah yang melambangkan kenaifan dan kesederhanaan dari anak. Warna yang biasa 

digunakan adalah warna-warna analog dan aksen warna complementary.  
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Gambar 2.7. Contoh Kombinasi Warna Anak 

(Samara, 2011, hlm. 237) 

2.4. Prinsip Desain 

Supriyono (2010, hlm. 86) mengatakan bahwa sama halnya dengan penyusunan kalimat 

dalam bahasa, dalam desain terdapat peraturan-peraturan visual guna mendapatkan 

komposisi yang harmonis. Dalam penerapannya, penyusunan dan penyimpangan 

penggunaan diperbolehkan sesuai kebutuhan dan keinginan pembuat. 

2.4.1. Kesatuan 

Sebuah desain dikatakan memiliki kesatuan bila keseluruhan elemennya tampak harmonis 

dan selaras baik dari segi warna, ilustrasi, tipografi dan unsur lainnya.  

Supriyono (2010, hlm.97) mengatakan pada pembuatan buku yang memiliki banyak 

halaman, kesatuan atau unity dapat dilakukan dengan cara : 
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1. Melakukan pengulangan pada tiap halaman terkait warna, bidang, garis, grid atau 

elemen lainnya. 

2. Menyeragamkan jenis huruf. 

3. Menggunakan unsur - unsur visual yang memiliki kesamaan bentuk, tema, warna 

maupun style. 

2.4.2. Keseimbangan 

Keseimbangan atau balance diartikan sebagai pembagian komposisi menjadi sama berat 

secara visual maupun optik. Pembagian berat dapat dibagi secara rata antara kiri-kanan 

maupun atas-bawah maupun pembagian secara tidak rata namum diimbangi dengan objek 

lain sehingga terasa imbang. Keseimbangan bukan berarti sama, tetapi yang menciptakan 

keselarasan komposisi.  

Sebagai contoh gambar 2.3.2. lukisan yang dibuat oleh Van Gogh tersebut terlihat 

balance dengan hadirnya matahari terang yang besar pada sisi kanan mengimbangi tebing 

hitam yang berada di kiri. 
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Gambar 2.8. Contoh Lukisan yang Balance 

(http://www.crimsonart.net/unit-3---aerial-perspective-with-ink-choice-drawing.html) 

2.4.3. Ritme 

Ritme atau irama diartikan sebagai penyusunan elemen secara berulang-ulang dan 

konsisten, sehingga menciptakan kesan tertentu. Penyusunan irama dapat berbeda-beda 

mulai dari permainan warna, bentuk, jarak, ukuran, dan posisi. 

2.4.4. Penekanan 

Penekanan atau emphasis digunakan agar pembaca menangkap langsung informasi yang 

penting dari serangkaian pesan yang ada (Supriyono, 2010, hlm.89). Hal yang menjadi 

pusat perhatian ini dapat dibuat dengan cara penggunaan warna yang mencolok, ukuran 

yang lebih besar, huruf yang paling tebal dan besar, penggunaan arah yang berbeda, 

maupun perbedaan elemen. 

2.5. Elemen Layout 

Rustan (2009, hlm. 23), mengatakan bahwa pada dasarnya ada tiga elemen mendasar dari 

layout yaitu : teks, margin dan grid. 
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2.5.1. Margin 

Margin adalah batas tepi ruang desain dalam suatu halaman. Tidak ada aturan yang 

ditetapkan secara pasti dalam ketentuan besarnya. Namun kepuasan dalam hal estetika 

dapat terlihat bila menggunakan margin yang tepat (Sihombing, 2015). Margin dapat 

menjadi sama besar maupun asimetris, penggunaannya sesuai selera. Sama besar dapat 

menimbulkan kesan membosankan dan asimetris dapat menimbulkan kedinamisan. 

Proporsi yang ideal dikenal dengan golden section page dapat dihitung berdasarkan golden 

ratio, maka margin terlihat  sebagai gambar dibawah. Perbandingan yang digunakan antara 

lain atas : bawah : luar : dalam adalah 3 : 6 : 4 : 2. 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Golden Section Page 

(https://id.pinterest.com/pin/478718635367576596/) 

 

2.5.2. Grid 
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Grid adalah garis bantu yang memudahkan penentuan elemen layout. Sihombing (2015, 

hlm.204) mengatakan bahwa grid system merupakan rancangan komposisi yang digunakan 

sesuai kebutuhan dalam desain mulai dari satu buah kolom, beberapa kolom hingga 

modular grid . Dalam membuat grid diperlukan konsistensi dan pertimbangan kesatuan 

layout, seperti mempertimbangkan ukuran dan bentuk bidang serta konsep dan jenis 

desainnya. Grid akan dibuat dengan membagi satu halaman kedalam beberapa kolom 

dengan garis vertikal maupun horizontal. Grid digunakan untuk mengatur komposisi 

elemen-elemen baik tulisan maupun visual agar terstruktur dan mempermudah akses 

membaca (Landa, 2011).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Contoh Modular Grid 

(https://merveyildiz.files.wordpress.com/2010/04/dep-31.png) 
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Gambar 2.11. Contoh Multicoloumn Grid 

(https://sherif.com) 

2.6. Tipografi 

Tipografi adalah bentuk dari huruf yang terdesain dan disusun dalam bidang dua 

dimensional baik cetak maupun layar (Landa, 2011, hlm. 46). Sedangkan type adalah 

bentuk dari teks yang digunakan dalam tampilan, tersusun dengan mempertimbangkan 

aspek estetika dari bentuk, proporsi, dan keseimbangan. Type teks ini dapat digunakan 

sebagai judul dan sub judul, headline, heading, maupun dalam bagian isi paragraph, kolom, 

dan caption. Selain itu typeface adalah set dari type teks yang digabungkan dan diolah 

visualnya secara konsisten.  

2.6.1. Anatomi Huruf 

Sihombing (2015) menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam anatomi huruf , 

antara lain : 

1. Baseline. Garis maya horisontal letak huruf diletakan secara sejajar atau garis batas 

bawah huruf kecil. 

2. Meanline. Garis maya horizontal batas atas huruf kecil. 
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3. Cap height. Garis maya horizontal batas atas huruf besar. 

4. X-Height. Tinggi dari huruf kecil tanpa ascender dan descender. Dimulai dari 

baseline hingga meanline. 

5. Ascender. Bagian huruf kecil yang mengarah keatas dan berada diatas meanline. 

6. Descender. Bagian huruf kecil yang mengarah kebawah dan berada dibawah baseline. 

 

 

Gambar 2.12. Anatomi Huruf 

(https://jakegroup.com/blog/typography-101-font-basics/) 

2.6.2. Jenis Tipografi 

Keberagaman dari tampilan huruf ini dapat dikategorikan berdasarkan sejarah dan ciri 

khasnya. Landa (2011, hlm.52) mengatakan bahwa type dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 
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1. Old style. Jenis huruf ini memiliki ciri khas Roman dengan ciri bersudut, serif, 

penekanan yang berat di satu sisi. Contoh : Times New Roman, Caslon, Garamond, 

dan lain sebagainya. 

2. Transisi. Merupakan penggabungan antara Old style dengan modern. Menampilkan 

karakter keduanya. Contoh : Baskerville, Century, dan ITC Zapf International. 

3. Modern. Tampilan serif, konstruksi huruf lebih geometris, memiliki kontras dalam 

tebal tibis huruf, penekanan vertikal, dan merupakan kategori Roman yang paling 

simetris. Contoh : Didot, Bodoni, dan Walbaum. 

4. Serif lempeng. Tampilan ini memiliki ciri terkesan berat. Contoh : American 

Typewriter, Memphis, ITC Lubalin Graph, Bookman, dan Clarendon. 

5. Sans serif. Tampilan huruf ini ditandai dengan ketidakadaan kait serif. Contoh : 

Futura, Helvetica, dan Univers. Ada juga bentuk lain yang memiliki perbedaan 

goresan tebal-tipis. Contoh : Grosteque, Franklin Gothic, Universal, dan Frutiger. 

6. Gothic. Gothic memiliki ciri khas goresan yang tebal dan huruf yang melengkung. 

Contoh : Textura, Rotunda, Schwabacher, dan Fraktur. 

7. Script. Tampilan ini adalah tampilan yang paling mirip dengan tulisan tangan. Huruf 

dapat menjadi miring dan digabung. Contoh : Brush Script, Shelley Allegro Script, 

dan Snell Roundhand Script. 

8. Display. Jenis huruf ini lebih bebas, dapat berupa tulisan tangan, dekoratif dan 

sering kali masuk ke kategori lain. Tampilan ini biasa digunakan pada judul dan tidak 

umum digunakan sebagai isi teks. 
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2.6.3. Tipografi untuk Anak 

Tipografi yang diarahkan kepada kelompok masyarakat yang lebih muda umumnya 

memiliki unsur yang menyenangkan dan tidak serius. Elemen kesenangan ini ditampilkan 

dengan menggunakan unsur kesederhanaan dan tidak terlalu mengikuti unsur seni. Tulisan 

seringkali dibuat dengan sans serif yang tebal dan hitam dengan konstruksi yang geometris, 

mengutamakan huruf kecil yang lebih memiliki karakter kekanak-kanakan. Selain itu, serif 

oldstyle yang lebih lembut dengan kontras yang kurang dan semibold juga dapat menjadi 

alternatif lain. Untuk anak-anak yang lebih tua pada kelompok ini sudah berkenalan dengan 

budaya popular dan hiburan, tipografi yang cenderung abstrak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Contoh Tipografi Anak 

(https://jakegroup.com/blog/typography-101-font-basics/) 
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2.7. Tuna Rungu 

Ratni (2016) mengatakan bahwa arti dari tunarungu adalah mereka yang memiliki 

keterbatasan fungsional dalam pendengaran dan oleh karenanya membutuhkan beberapa 

hal khusus dari mulai alat bantu dengar, perbedaan pengunaan bahasa, hingga jalur 

pendidikan (hlm. 87). Tunarungu memiliki kemampuan mendengar yang beragam dan 

diperlukannya bagian tubuh lain untuk dapat berkomunikasi seperti gerakan tubuh, mata, 

ekspresi wajah, hingga isyarat tangan. 

2.7.1. Jenis Tunarungu 

Bila dikategorikan berdasarkan waktu Ratni (2016, hlm. 88) kembali mengatakan bahwa, 

awal dari ketulian dapat dibagi menjadi dua, yaitu prelingual deafness dan postlingual 

deafness. Prelingual deafness adalah kondisi ketulian yang telah ada sejak seseorang lahir 

atau sebelum anak mulai mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Selain itu, 

postlingual deafness berartikan kondisi dimana ketulian dimulai sejak anak telah memiliki 

kemampuan berbahasa dan berbicara. 

Graham (seperti dikutip dalam Ratni, 2016, hlm. 89) mengatakan bahwa penyebab 

terbesar dari tunarungu atau sekitar 75% adalah dikarenakan penyimpangan dari genetik 

seseorang sejak lahir. Penyebab lainnya yaitu adalah melalui infeksi seperti toxoplasma, 

cytomegalovirus, maupun syphilis ataupun dikarenakan kelahiran prematur. 

Selain berdasarkan kategori waktu, tunarungu dapat dikelompokan berdasarkan 

kemampuan mendengarnya. Berikut adalah kategori ketulian : 
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Tabel 2.1. Kategori Ketulian 

Kelompok Kategori ketulian Keterangan 

1 Ringan (20-30 dB) Pendengaran dapat digunakan dan 
mampu berkomunikasi. Merupakan 
ambang orang normal dengan orang 

sulit mendengar. 

2 Marginal (30-40 dB) Memiliki kesulitan dalam mendengar 
pembicaraan dengan jarak beberapa 

meter 

3 Sedang (40-60 dB) Memerlukan alat bantu dengar dan 
bantuan mata untuk dapat belajar 
berbicara. 

4 Berat (60-75 dB) Diperlukan teknik khusus untuk 
berbicara dan dianggap tuli secara 
edukatif. 

5 Parah (>75 dB) Telinga tidak dapat diandalkan untuk 

berkomunikasi meski dengan alat 
bantu dengar 

 (Ratni, 2016, hlm. 89) 

 

2.7.2. Karakteristik Anak Tunarungu 

Secara fisik dan secara intelektual, anak tunarungu tidak memiliki perbedaan dari anak 

normal pada umumnya. Namun pada umumnya anak tunarungu memiliki hambatan dalam 

bahasa dikarenakan kurangnya kemampuan berbahasa secara lisan. Selain itu, anak 

tunarungu mulai mengembangkan kemampuan seperti membaca gerak bibir dan 

menggunakan bahasa sandi seperti bahasa isyarat dan pengejaan dengan menggunakan jari. 
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2.7.3. Perkembangan Emosional Anak Tunarungu 

Menurut Ratni (2016), emosi anak tunarungu seperti perasaan cemas, takut, despresi 

maupun marah saat terdiagnosa telah kehilangan pendengaran akan sulit muncul (hlm. 89). 

Tingkat kepercayaan diri anak tersebut juga akan berkurang dan anak akan mengalami 

isolasi sosial dikarenakan kemampuan berbahasa yang berbeda dari orang pada umumnya. 

Untuk berinteraksi sosial yang dibutuhkan oleh setiap manusia, anak tunarungu akan 

mengembangkan kemampuan berbahasanya dalam bentuk lain, seperti yang telah 

disebutkan dalam sub bab sebelumnya yang akan menjadi cara anak tunarungu untuk 

mengutarakan informasi yang ingin disampaikan. 

2.8. Bahasa Isyarat 

2.8.1. Fitur Bahasa Isyarat 

Dalam berbahasa isyarat terdapat banyak fitur tubuh yang digunakan. Meskipun yang 

terlihat sebagian besar adalah gerakan tangan dan lengan, ternyata dalam mengartikan suatu 

sign membutuhkan elemen-elemen yang lebih dari sekedar fitur tersebut (Kyle, 1985, hlm. 

84).  Pada bahasa isyarat, tidak semua gerakan memiliki arti. Seperti halnya lidah, gigi, 

bibir yang digunakan dalam bahasa bicara, bahasa isyarat juga memiliki fitur dalam 

mengartikan sesuatu. Fitur yang digunakan dalam bahasa isyarat adalah tangan kanan dan 

kiri, lengan, beberapa bagian tubuh, dan raut muka. 
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2.8.1.1.  Tangan 

Pada bahasa isyarat, tangan adalah fitur utama dalam bahasa isyarat. Tangan yang 

terdiri dari tangan kanan dan tangan kiri ini tidak memiliki arti yang berbeda bila 

hanya 1 tangan yang sedang digunakan dalam memperagakan bahasa isyarat (Kyle, 

1985, hlm. 84). Tangan yang digunakan tersebut adalah tangan yang lebih dominan 

pada dirinya.  

Dalam bahasa isyarat, gerakan tangan mulai dari kepalan tangan yang tertutup 

rapat sampai pada terbuka lebar dapat mengartikan hal yang berbeda. Sedikit 

gerakan berbeda yang dilakukan, dapat memberi emosi dan penegasan yang berbeda 

pula meskipun dengan kata yang sama. Jadi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

dari tangan, yang pertama adalah letak tangan tersebut pada bagian tubuh, bentuk 

tangan, dan banyak tangan yang digunakan. 

 

 

Gambar 2.14. Berbagai jenis huruf O 

(Kyle, 1985, hlm. 84) 

2.8.1.2.  Bagian Tubuh dan Muka 

Selain gerakan tangan, letak tangan saat berkomunikasi juga sangat penting dalam 

berbahasa isyarat. Pada kenyataannya, saat berkomunikasi dengan bahasa isyarat, 
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raut muka adalah fokus utama yang dilihat pembicara meskipun yang melakukan 

banyak gerak adalah tangan. Oleh karena itu, kebanyakan gerak tangan dilokasikan 

tidak jauh dari bagian muka (Kyle, 1985, hlm. 92). Selain fungsi bagian tubuh yang 

menunjang letak tangan, bagian-bagian tubuh yang digerakan juga dapat memiliki 

arti. Gerakan seperti menggerakan pundak, kepala, gerakan ekspresif bibir, 

menggembungkan pipi, gerakan mata dan alis. 

2.8.2. Elemen Bahasa Isyarat 

Dalam bahasa isyarat, layaknya bahasa tertulis, memiliki struktur bahasa mulai dari yang 

paling sederhana berupa alfabet hingga kata yang kompleks. Dan kata-kata dalam bahasa 

isyarat juga memungkinkan memiliki makna ganda seperti layaknya bahasa tertulis yang 

dapat diartikan sesuai konteks pada kalimat tersebut. 

2.8.2.1. Bagian Tubuh dan Muka 

Layaknya bahasa tertulis pengejaan dengan jari menandakan huruf dar i alfabet pada 

suatu sistem bahasa. Pengejaan dengan jari ini juga dapat digunakan untuk mengeja 

bahasa asing dalam bahasa isyarat (Kyle, 1985, hlm. 93). Pengejaan alfabet ini 

dapat menggunakan satu tangan ataupun dua tangan tergantung dari kesepakatan 

sistem bahasa isyarat yang digunakan. Kata-kata yang biasa dieja dengan bahasa 

isyarat biasanya merupakan nama orang, tempat, dan kata yang tidak termasuk 

dalam sistem bahasa isyarat. 
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Gambar 2.15. Contoh pengejaan jari 

(Kyle, 1985) 

2.8.2.2.  Struktur Kalimat 

Sebagian besar struktur kalimat di seluruh dunia menggunakan kalimat yang kontras 

pada pernyataan deklaratif dan pertanyaan interogatif (Kyle, 1985, hlm. 158). 

Perbedaan antara kalimat itu biasanya dapat dilihat berdasarkan susunan kalimatnya 

dengan membalikan kata subjek dan predikat. Dalam bahasa isyarat, membalik 

subjek dan predikat hanya akan menganti makna pada kalimat tersebut. Perbedaan 

tersebut hanya dapat terlihat dari intonasi kalimat yang dalam bahasa isyarat 

diutarakan melalui ekspresi wajah. Selain ekspresi wajah, pertanda kalimat tanya 

lainnya dapat berupa gerakan tangan menunjuk keluar, tangan direntangkan keluar, 

menggandeng tangan, memanjangkan durasi tanda terakhir di kalimat, atau tanda 

lainnya sesuai bahasa masing-masing. 
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2.9. Produksi 

2.9.1. Binding 

Lupton (2008, hlm. 120) mengatakan bahwa ada sangat banyak cara mengencangkan buku 

dari kertas – kertas. Penjilidan dapat menjadi beragam tingkat kesulitannya, yang menjadi 

pertimbangan dalam memilih jenis penjilidan adalah kesesuaian biaya, seberapa tebal buku, 

dan seberapa terbuka buku yang diingini. Beberapa jenis penjilidan yang sering digunakan 

yaitu  hardcover atau case, perfect, jilid lakban, jahit samping, baut, jilid ring, penjahitan, 

dan staples tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Jenis-jenis penjilidan 

(https://id.pinterest.com/aaaarrrrgggghh/book-making/) 
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2.9.2. Cetak 

Rustan (2009) mengatakan bahwa dalam dunia percetakan ada banyak teknik yang dapat 

digunakan antara lain offset, flexografi, rotogravure, sablon, dan digital printing. 

Percetakan dalam jumlah yang banyak, teknik yang paling efektif adalah offset sedangkan 

dalam jumlah sedikit biasanya menggunakan teknik digital printing (hlm. 12). 

2.9.3. Kertas 

Ada dua macam kertas yaitu : coated paper dan uncoated paper. Coated paper memiliki 

permukaan kertas yang lembut dan hasil akhirnya mengkilap sedangkan uncoated paper 

memiliki hasil akhir yang lebih halus (Lupton, 2008, hlm. 124). Yang perlu diperhatikan 

saat memilih kertas adalah berat, permukaan, dan warna dari kertas tersebut. Dalam 

memilih kertas pertama kali yang perlu dilakukan adalalah meminta contoh – contoh kertas 

pada vendor dan melakukan tes print sebelum mencapai akhir dari buku yang ingin dibuat. 
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