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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditya Arif 

Perdana, mahasiswa S1 jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya dengan judul Penciptaan Buku Ilustrasi 

Pertempuran 10 Nopember 1945 sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan 

Apresiasi Remaja terhadap Sejarah Kemerdekaan. 

Aditya Arif Perdana ini mengangkat peristiwa 10 November dan dikemas 

dalam bentuk buku ilustrasi. Dalam jurnalnya, Aditya mengedepankan secara 

langsung bagaimana peristiwa 10 November terjadi, baik sebelum maupun 

sesudah.  

Dari penjelasan di atas diperoleh bahwa penelitian yang dilakukan Aditya 

adalah penciptaan buku ilustrasi dari segi peristiwa sedangkan yang akan 

dirancang oleh penulis adalah ilustrasi tokoh-tokoh pahlawan Surabaya yang 

terlibat dalam peristiwa 10 November 2016 maka dari sini dapat diketahui pula 

bahwa objek ilustrasinya berbeda. Dari segi media dan teknik yang digunakan 

juga berbeda, bila dalam penelitian sebelumnya, perancang menggunakan teknik 

lineart dan stripling dan cenderung menggunakan warna yang yang terbatas maka 

dalam penelitian ini perancang akan menggunakan teknik aquarel yang 

memungkinkan untuk penggunaan warna yang lebih beragam. 
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2.2 Sejarah 

Sejarah dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan history (Inggris), 

geschichte (Jeman) atau geschiedenis (Belanda). Sejarah: (1) kesusastraan lama: 

silsilah; asal usul; (2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa 

yang lampau; (3) ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan 

peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa yang lampau; riwayat (W. J. S. 

Poerwadarminta, 1952: 646). 

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang disebut sejarah adalah tiga hal yang 

bulat; diantaranya perubahan dalam kenyataan sekitar kita, cerita yang tersusun 

secara sistematis dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa umum, dan ilmu 

yang bertugas menyelidiki perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa dan 

kejadian-kejadian lampau (R. Moh. Ali, 2005: 11). 

Cerita tentang perubahan-perubahan dan sebagainya serta ilmu yang 

menyelidiki perubahan-perubahan tersebut itu pada dasarnya merupakan kegiatan 

manusia. Manusia menyelidiki kenyataan manusia yang terus berubah. Hasil 

penyelidikan itu dihimpun olehnya dalam sebuah cerita. Sejarah sebagai ilmu dan 

sejarah sebagai cerita adalah ciptaan manusia dan bukan sesuatu yang timbul atau 

terjadi di luar usaha manusia (seperti gunung meletus, air bah, angina taufan). 

Manusia sebagai subjek atau pemegang peranan dalam membuat ilmu dan cerita. 

Dengan demikian, ilmu sejarah dan cerita sejarah disebut sejarah serba-subjek, 

artinya hasil perbuatan manusia (R. Moh Ali, 2005: 11). 
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2.3 Peristiwa 10 November  

2.3.1 Pembentukkan Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya 

Peristiwa ini terjadi di Gedung Nasional Indonesia di jalan Bubutan pada 27 

Agustus 1945. Para pemuda yang tergabung dalam “Panitia Angkatan” 

mengadakan rapat dari tanggal 25-27 Agustus. Rapat-rapat ini dilaksanakan 

setelah Wakil Residen Soedirman menerima telegram dari pemerintah Jakarta 

yang memerintahkan agar daerah-daerah segera membentuk Komite Nasional 

Indonesia. Komite Nasional Indonesia terbentuk dengan 32 anggota. 

Terbentuknya komite ini sangat membantu jalannya pemerintahan di Surabaya 

maupun JawaTimur. Tindakan pertama yang dilakukan KNI adalah menyebarkan 

berita Proklamasi dan memerintahkan agar rakyat Surabaya mengibarkan bendera 

Merah Putih, dan membubarkan badan organisasi bentukan Jepang seperti Jawa 

Hokokai, Seinenden, Keibodan, dan lain-lain (Museum 10 Nopember, 2016). 

2.3.2 Pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Laskar-Laskar 

Perjuangan di Gedung Nasional Indonesia Jalan Bubutan 4 

September 1945.  

Pertemuan anggota KNI Surabaya dengan beberapa mantan Perwira 

Pembela Tanah Air (PETA) tanggal 2 September 1945 untuk membentuk Badan 

Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, ditindak lanjuti 

dengan rapat khusus sejumlah mantan perwira PETA pada 4 September 1945. 

Pada hari itu Drg. Moestopo, Sutopo, Suryo, dan Muhammad, Abdul Wahab, dan 

Soengkono membentuk BKR dan membaginya menjadi 3 eselon; yaitu Provinsi 

Jawa Timur, Karesidenan Surabaya, dan Surabaya Kota. Dipiliahlah Drg. 

Moestopo sebagai pemimpin BKR Jawa Timur, Abdul Wahab untuk Karesidenan 
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Surabaya, dan Soengkono untuk Surabaya Kota. BKR Laut juga dibentuk di 

Modderlust dan Morokremabangan. 

Sementara itu, para pejuang yang tidak tergabung dalam BKR membentuk 

organisasi kelaskaran seperti Pemuda Republik Indonesia, Barisan Pemberontakan 

Republik Indonesia, Hisbullah, Barisan Buruh Indonesia, Angkatan Muda 

Penataran Angkatan Laut, BKR Pelajar, Angkatan Muda Kereta Api, Penerbangan 

Angkatan Oedara Surabaya, dan lain-lainnya (Museum 10 Nopember, 2016). 

2.3.3 Pelucutan Senjata Jepang 

Peristiwa perebutan senjata ini dipicu oleh KNI dan maklumat pemerintah 

daerah yang tertuang di dalam proklamasi RI daerah Surabaya pada 3 September 

1945. Sasaran utamanya adalah gudang-gudang penyimpanan senjata Jepang. 

Tindakan-tindakan pertama yang dilakukan adalah melucuti pasukan Jepang yang 

menjaga dan menguasai senjata itu.  

Sasaran pertama para pemuda adalah gudang senjata Jepang yang terbesar 

terletak di Sawahan di Gedung Don Bosco yang dikuasai oleh Mayor Hazimoto. 

Pada tanggal 16 September 1945, gudang mesiu Bosco dikepung oleh para 

pemuda, pelajar, dan rakyat. Mereka adalah Subianto Notowardojo, Mamahit, 

masing-masing guru Sekolah Teknik Don Bosco, dan Sutomo, seorang wartawan. 

Mereka berdiplomasi agar kekuatan arsenal diserahkan kepada mereka namun 

permintaan tersebut ditolak. Ia setuju penyerahan, namun yang menerima harus 

polisi. Moh. Yasin, beserta anak buahnya dan Polisi Istimewa maju dan 

menandatangani naskah serah terima penguasaan arsenal. 
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Para bekas tentara Peta yang dilucuti Jepang tak tinggal diam. Bekas 

Cudanco, Suryo, bersama Syudanco, Isa Edris, pergi ke Kohara Butai di 

Gunungsari untuk menemui Kolonel Kohara Jinggo untuk meminta agar senjata 

mereka dikembalikan. Berkat diplomasi ini berhasil diangkut senjata ringan dan 

berat sejumlah 100 pucuk. Senjata-senjata ini sebagian diserahkan pada pasukan 

HBS dan kepada BKR laut. 

Samekto Kardi dan Isa Edris beserta rombongannya menuju ke bekas 

daidan tentara Peta di Gunungsari. Dari gudang ini diperoleh 514 pucuk senjata. 

Pangkalan Udara Morokrembangan juga diambil alih para pemuda bersama polisi. 

Sementara itu, terdengar desas-desus bahwa Surabaya akan dibom oleh Jepang. 

Ketua KNI, Doel Arnowo, memberitahukan drg. Moestopo (Ketua BKR Jawa 

Timur) tentang desas-desus itu dan Ia menyarankan agar Moestopo pergi ke 

Syucokan. Peristiwa ini berujung pada tembak-menembak di Markas Tobu Jawa 

Boetai (Padmodiwiryo, 1995). 

2.3.4 Peristiwa Perobekan Bendera 

Menurut Soetomo dalam bukunya Pertempuran 10 Nopember 1945 (2008: 

15), perlawanan rakyat Surabaya yang pertama terjadi ketika peristiwa perobekan 

bendera Belanda di hotel Oranje. Beberapa hari menjelang hari lahir Ratu 

Wilhelmina, para pemuka Belanda mengajukan permintaan kepada pembesar 

Indonesia di Surabaya, agar diperkenankan mengibarkan bendera Belanda pada 

tanggal 31 Agustus. Mengingat rakyat Indonesia ketika itu masih dalam suasana 

gembira menyambut kemerdekaan, pemerintah karesidenan merasa kurang 

bertanggung jawab jika permintaan Belanda itu diluluskan. Orang-orang Belanda 
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tetap bersikukuh untuk mengibarkan bendera Belanda walaupun sudah melewati 

tanggal 31 Agustus, hal ini dibuktikan dengan beberapa orang militer dan sipil 

“utusan Sekutu” tiba di Surabaya dan berhubungan langsung dengan pemerintah 

Jepang tanpa sepengetahuan para pembesar Republik. 

Suasana memanas ketika orang-orang Belanda yang tergabung dalam 

Komite Kontak Sosial menduduki Hotel Yamato yang dibantu oleh rombongan 

pasukan Serikat yang diterjunkan di Gunungsari yang mulanya bermaksud untuk 

membantu para tawanan yang masih ada di dalam kamp di sekitar Darmo. Mereka 

kemudian mendirikan Markas Besar RAPWI di hotel tersebut (Pusat Sejarah dan 

Tradisi ABRI, 1998: 25). 

Insiden perobekan bendera pecah pada tanggal 18 September 1945. Dua 

orang Belanda, Ploegman dan Spit mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel 

Oranje dengan diikuti oleh banyaknya pemuda Belanda yang berada di sekitar 

hotel tersebut pada saat dan setelah bendera itu dikibarkan. (Soetomo, 1945: 16) 

Keesokannya perwira RAPWI menolak saran Residen Sudirman untuk 

menurunkan bendera tersebut jika mereka ingin selamat. Sepeninggal residen, 

massa mulai mengamuk. Perkelahian antara rakyat dan Belanda-Indo tak 

terelakkan. Sementara perkelahian berlangsung, beberapa pemuda diantaranya 

Koesnowibowo yang seorang pegawai kota madya, Y. Hariono, dan Sutrisno 

berhasil menaiki atap hotel dan menurunkan bendera Belanda itu. Kemudian 

warna biru yang melekat pada bendera itu disobek hingga tinggal warna merah 

dan putih diikuti dengan pekikan merdeka (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 

1998:25). 
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2.3.5. Mendaratnya Brigadir Mallaby 

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir 

Jenderal A. W. S. Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari 

Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para 

interniran Sekutu. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur R.M.T.A. Suryo 

yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI 

dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kemudian pertemuan itu menghasilkan: 

1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan 

Perang Belanda; 

2. Disetujui kerjasama antara keduabelah pihak untuk menjamin keamanan dan 

ketentraman; 

3. Akan segera dibentuk “Kontact Bureu” (Kontak Biro) agar kerjasama dapat 

terlaksana sebaik-baiknya; 

4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. 

Kemudian pihak RI mengijinkan tentara Sekutu  memasuki kota, dengan 

syarat hanya obyek-obyek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, 

seperti kamp tawanan (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998: 39). 

Keesokan harinya, 26 Oktober 1945, tentara Inggris mengingkari perjanjian 

tersebut dengan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Penyergapan ini di 

bawah pimpinan Kapten Shaw dengan 1 peleton dari Field Security Section. 

Mereka akan membebaskan Koloner Huiyer, seorang Kolonel Angkatan Laut 

Belanda dan kawan-kawannya. 
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Esoknya,tanggal 27 Oktober mereka menduduki Pangkalan Udara Tanjung 

Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan obyek-obyek vital lainnya. Siang 

hari, pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamplet yang 

memerintahkan warga Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang 

dirampas dari Jepang. Pemerintah RI berusaha menanyakan perihal tersebut 

kepada Mallaby namun Mallaby mengaku tidak mengetahui perihal pamplet 

tersebut. Namun ia berpendirian meskipun sudah ada perjanjian dengan 

pemerintah RI, Ia akan tetap menjalankan isi pamplet tersebut. Tentu hal ini 

menyebabkan hilangnya kepercayaan Pemerintah RI kepadanya. Pemerintah 

selanjutnyamemerintahkan para pemuda untuk siaga menghadapi segala 

kemungkinan. Pihak Inggris mulai menyita kendaraan yang lewat. 

Siang hari pukul 14.00, terjadi kontak senjata pertama antara pihak pemuda 

melawan Inggris. Peristiwa meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan 

Inggris di seluruh kota selama dua hari. Pada 28 Oktober kedudukan Inggris 

bertambah kritis. Tank-tank mereka berhasil dilumpuhkan. Pada 29 Oktober 1945, 

para pemuda berhasil merebut kembali beberapa obyek vital. Komando Sekutu 

menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari 

bahaya kehancuran total. Pukul 11.30, Bung Karno bersama Jenderal D.C. 

Hawthorn atasan Jenderal Mallaby tiba di Surabaya. 

Soekarno yang didampingi Moh. Hatta dan Amir Syarifuddin segera 

berunding dengan Mallaby. Perundingan menghasilkan keputusan untuk 

menghentikan kontak senjata. Perundingan dilanjutkan pada malam hari antara 

Presiden Soekarno, Wakil Pemerintah RI di Surabaya, Wakil Pemuda, dengan 
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pihak Inggris yang didampingi Jenderal Hawthorn. Perundingan tersebut 

memperoleh kesepakatan. Hasil perundingan untuk menyelamatkan pasukan 

Mallaby dari kehancurannya dipertegas kembali oleh Menteri Penerangan bahwa: 

1. Dibentuk suatu Kontak Biro yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya 

bersama-sama tentara Inggris; 

2. Daerah pelabuhan yang dijaga bersama; ditentukan kedudukan masing-masing 

oleh Kontak Biro. 

3. Daerah Darmo, daerah Kamp Interniran, orang-orang dijaga oleh tentara 

Sekutu. Hubungan antara Darmo dan pelabuhan Tanjung Perak diamankan 

untuk mempercepat pelaksanaan pemindahan tawanan. 

4. Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan ke masing-masing pihak. 

2.3.6 Tewasnya A.W.S. Mallaby 

Perundingan selesai pada 30 Oktober 1945, pada perundingan tersebut juga 

disebutkan nama-nama dari anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak. Dari 

pihak Inggris diantaranya Brigjen A.W.S. Mallaby, Kolonel L.H.O Pugh, Wing 

Comamnder Groom, Mayor M. Hubson, Kapten H. Shaw. Sedangkan dari pihak 

Indonesia terdiri dari Residen Sudirman, Doel Arnowo, Atmaji, Mohammad, 

Soengkono, Soeyono, Koesnandar, Roeslan Abdulgani, dan T.D. Kundan sebagai 

juru bahasa. 

Walaupun telah diumumkan genjatan senjata, pertempuran tetap terjadi di 

beberapa tempat. Oleh karena itu, para anggota Kontak Biro dan kedua belah 

pihak mulai mendatangi tempat-tempat dimana pertempuran berlangsung untuk 

menghentikan peperangan. Tempat terakhir adalah Gedung Bank Internatio di 
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Jembatan Merah. Pemuda yang mengepung gedung tersebut menuntut agar 

pasukan Mallaby menyerah. Mallaby tidak dapat menerima tuntutan tersebut. 

Tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari dalam gedung yang dilakukan oleh 

pasukan Inggris yang dibalas oleh tembakan-tembakan dari para pemuda. Kala itu 

anggota Kontak Biro menyelamatkan diri masing-masing. Mallaby menjadi 

sasaran para pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing. Pengawal-

pengawalnya melarikan diri. Dalam insiden ini, Mallaby terbunuh (Sejarah 

Nasional Indonesia VI: 113). 

2.3.7. Ultimatum Sekutu 

Dengan terbunuhnya Jenderal Mallaby, pihak Inggris menuntut pertanggung 

jawaban. Pada 31 Oktober, Jenderal Christison, panglima AFNEI 

memperingatkan rakyat Surabaya agar menyerah. Rakyat Surabaya tidak dapat 

memenuhi tuntutan tersebut. Kontak Biro Indonesia mengumumkan bahwa 

kematian Mallaby merupakan kecelakaanm tidak dapat dipastikan apakah dari 

tembakan rakyat atau tembakan tentaranya sendiri (Soeara Rakyat, 1945). 

Pihak Inggris kemudian mendatangkan pasukan-pasukannya di bawah 

pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Pada 7 November, Mansergh menulis 

surat kepada Gubernur Soeryo yang isinya penuduhan terhadap Gubernur Soeryo 

yang tidak menguasi keadaan, seluruh kota telah dikuasi oleh para perampok. 

Mereka menghalang-halangi tugas Sekutu. Akhirnya, Ia mengancam akan 

menduduki Surabaya untuk melucuti “gerombolan yang tidak mengenal tertib 

hukum” itu, serta “memanggil” Gubernur Soeryo untuk “menghadap”. 
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Dalam surat jawabannya pada 9 November 1945, Gubernur Soeryo 

membantah semua tuduhan Mansergh. Gubernur Soeryo mengutus Residen 

Soedirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan suratnya yang dibalas 

dengan 2 surat, satu diantaranya adalah surat ultimatum kepada Bangsa Indonesia 

di Surabaya. 

Usaha kompromi untuk mencegah pelaksanaan ultimatum tersebut segera 

diambil. Residen Sudirman bersama Mohammad Mangoendiprodjo siang itu 

segera menemui pihak Inggris di Jalan Westerbuitenweg untuk meminta agar 

ultimatum itu dicabut. Karena permintaan pertama tidak dikabulkan, siang hari itu 

juga dikirim dr. Sugiri dan Roeslan Abdulgani, namun pihak Inggris tetap 

berpegang teguh pada ultimatumnya. 

Pada siang hari pukul 14.00, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamplet 

yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal R.C. Mansergh. Isi dari pamplet tersebut 

adalah surat ultimatum yang sebelumnya telah diterima. Mereka diharuskan 

melaporkan diri ke Batavia-weg pada pukul 18.00, tanggal 9 November dengan 

berbaris satu-persatu membawa senjata yang dimilikinya. Senjata-senjata tersebut 

harus diletakkan 100 yard dari tempat yang ditentukan serta kemudian harus 

menyerahkan diri dengan kedua tangan diletakkan di atas kepala. Selanjutnya 

mereka diharuskan menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat (Pusat 

Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998: 140). 

Adanya ultimatum ini, para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. 

Mereka melapor kepada presiden, namun hanya berhasil diterima Menteri Luar 

Negeri Mr. Achmad Subardjo. Menteri luar negeri menyerahkan “kata putus” 
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kepada rakyat Surabaya, maka pada pukul 22.00 Gubernur Suryo mengumumkan 

penolakan terhadap ultimatum Inggris melalui siara radio. 

Sementara itu para pemuda membuat pertahanan dalam kota. Komandan 

Pertahanan Kota, Soengkono, mengundang semua unsur kedaulatan rakyat, yang 

diantaranya Komando TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, 

PTKR, TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4. 

2.3.8 Pertempuran 10 November 

Sesudah batas ultimatum habis maka pada 10 November 1945, pukul 06.00, 

tentara Inggris dibantu oleh pasukan Gurkha mulai menggempur bagian utara kota 

Surabaya dengan tembakan meriam. Pada pukul 09.00 Komando pertempuran 

Surabaya mengeluarkan perintah resmi untuk melawan dan melakukan serangan 

balasan. 

Inggris mengalami kesulitan menghadapi Polisi Istimewa, TKR, dan barisan 

pertahanan lainnya yang juga dibantu rakyat Surabaya. Hal ini terbukti dengan 

pertempuran yang berlangsung hingga 3 pekan. Sektor demi sektor dipertahankan 

dengan gigih meskipun secara persenjataan Inggris lebih modern dan berat. 

Jatuhnya Gunungsari pada 28 November 1945 menyebabkan jatuhnya kota 

Surabaya ke tangan Inggris. Surabaya tidak mungkin dipertahankan dengan 

kekuatan fisik serta kurangnya pengalaman bertempur ditambah susutnya bantuan 

logistik dan administrasi dari belakang, serta tiadanya tenaga cadangan untuk 

menggantikan front depan, tiada jalan lain kecuali meninggalkan Surabaya untuk 

sementara guna menyusun kekuatan baru (Soemarto, 1986: 274). 
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2.4 Pahlawan 

Dalam aturan resmi Negara, berdasar Perturan Presiden Nomor 33/1964 

mengenai Penetapan Penghargaan dan Pembinan terhadap Pahlawan dan 

Peraturan Presiden Nomor 5/1964 mengenai Pemberian Penghargaan/Tunjangan 

kepada Perintis Pergerkan Kebangsaan/Kemerdekaan, ada sepuluh kriteria 

pemberian gelar pahlawan pada seseorang. [1] Warga Indonesia yang telah 

meninggal dunia, [2] Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, 

perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain 

mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, [3] Telah melahirkan gagasan atau pemikiran 

besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, [4] Telah 

menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, [5] 

Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang 

hidupnya, tidak sesaat, dan melebihi tugas yang diembannya, [6] Perjuangannya 

mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, [7] Memiliki konsistensi 

jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi, [8] Memiliki akhlak dan 

moral yang tinggi, [9] Pantang menyerah pada lawan ataupun musuh dalam 

perjuangannya, [10] Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak 

nilai perjuangannya (Kuncoro Hadi, 2013: vii). 

Gelar pahlawan Indonesia dikukuhkan melalui keputusan presiden (keppres) 

Republik Indonesia dan telah diberikan sejak tahun 1959 hingga sekarang-2012. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyebut bahwa gelar pahlawan 
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Indonesia mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan oleh negara, 

terutama [1] Pahlawan Kemerdekaan Nasional, [2] Pahlawan Proklamator, [3] 

Pahlawan Nasional, [4] Pahlawan Revolusi (Kuncoro Hadi, 2013: vii). 

 

2.5 Pahlawan 10 November 

Adapun tokoh-tokoh yang tercatat sebagai pahlawan 10 November yang 

namanya terdapat pada museum 10 Nopember diantaranya adalah R. T. M. 

Soerjo, R. Soedirman, Radjiman Nasoetion, Doel Arnowo, R. M. Jonosewojo, Dr. 

Soegiri, Katam Hadi, R. Koen Kijat, R. Moehammad Mangoediprojo, Soejipto 

Danukoesoemo, Soengkono, Abd. Wahab Siamin, Moh. Jasin, R. Soemeroe, 

Afandi, Atmadji, Mas Isman, Oemar Said, Abdul Soekoer, Aniroen, Soemarsono, 

Wahib Wahab, Achjat, Sidik Arselan, Soetomo (Bung Tomo), J. Arrouw, M. 

Sapija, Loekitaningsih, Soeparman, J. Soelamet, D. Soerip, Achmad Moesofa, J. 

M. Tamboto, Djarot Subiantoro, Isbandijah, Hassanoeddin, Soeharjo K., 

Soewarno, Riamoen, Rivai, Iswahjoedi, Soedjarwo, Isaedris, Moersia, Koendan, 

Minggu, Asmanoe, Abdoellah, Rambe Janssen, Tohir Bakri, Jetty Zein, Soejono, 

Abdul Majdid, Moestakim Z., Dr. Soewandi, Dr. Koesnoel Jakin, Dr. Soetopo, 

Barlan, Bu Dar Mortir, Drg. Moestopo. Roeslan Abdulgani. 

Sedangkan organisasi maupun laskar pemuda yang turut berperan dalam 

Pertemuran 10 November diantaranya adalah; Komite Nasional Pemerintahan, 

Dewan Pertahanan Daerah, Kepolisian Daerah, Polisi Istimewa Kerasidenan 

Soerabaja, Polisi Istimewa Kota Soerabaja, BKR + TKR Jawa Timoer, BKR + 

TKR Kerasidenan, BKR + TKR Kota Soerabaja, BKR + TKR Laoet, BKR + TKR 
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Oedara, BKR + TKR Pelajar, BKR + Laskar Hizboellah, Laskar Pemuda 

Repoeblik Indonesia (PRI), Laskar Basrisan Pemeberontak Indonesia (PBRI), 

Laskar Pemoeda Indonesia Maluku (PIM), Laskar Pemoeda Indonesia Kalimantan 

(PIK), Laskar Angkatan Moeda Kereta Api (Aimka), Laskar Angkatan Moeda 

PTT, Laskar Angkatan Moeda PAL, Laskar Barisan Berani Mati (BBI), Laskar 

Pasoekan Liar, Laskar Angkatan Moeda Penerbangan Indonesia, Laskar 

Penerbangan Angkatan Oedara Soerabaja (PADS), Laskar Tentara Angkatan 

Laoet, Laskar Angkatan Moeda Soerabaja, Laskar Angkatan Pemoeda Indonesia, 

Laskar Pasoekan Choesoes, Laskar Gabungan Sekolah Menengah (GASEMA), 

Laskar Barisan Bamboe Roentjing, Laskar Lasykar Wanita (LASYWI). 

 

 

Gambar 2.1 Plakat Nama Pahlawan di Museum 10 Nopember 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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2.6 Teknik Cat Air 

Philip Berril dalam buku Panduan Melukis dengan Cat Air (2008: 6) 

mengemukakan bahwa terdapat gaya dan bentuk ekspresi yang luas dalam bentuk 

melukis. Cat air dapat menghasilkan gambar yang detail, tepat atau halus, atau 

kebalikannya, tebal, gambar objek-objek yang tegas dan cepat. Dengan cat air 

perupa dapat mengembangkan gaya dan ekspresi bebasnya. 

2.6.1 Teknik Sapuan Kuas dengan Cat Air 

Philip Berril (2008:13) membagi teknik sapuan kuas dengan cat air menjadi 

4 jenis sapuan, diantaranya: 

1. Sapuan Datar 

Campuran air dan warna diaplikasikan secara merata. Air yang digunakan 

sedikit. Sapuan pada kuas sama panjang dan searah, setiap sapuan kuas menimpa 

sapuan kuas sebelumnya. Teknik dilakukan dengan tidak menggosok atau 

menyikat menggunakan kuas lukis. 

2. Sapuan Gradasi 

Sapuan gradasi menggunakan campuran pekat dan air pada palet. Sapuan 

pertama diikuti dengan penambahan air dalam campuran sebelumnya, lalu sapuan 

kuas kedua kalinya di bawah sapuan yang pertama. Sapuan gradasi dilakukan 

dengan mengencerkan cat dari gelap ke terang atau sebaliknya. 

3. Sapuan Kertas dan Basah pada Cat Basah 

Sapuan dilakukan sebanyak 3 kali warna pada permukaan kertas yang 

kering. Ssapuan kuas tidak berubah setelah beberapa saat.  
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4. Sapuan Kuas 

Bereksperimen dengan sapuan kuas berujung bundar dan rata dengan 

memperhatikan hasil berbagai sapuan. Sapuan kuas dilakukan dengan teknik kuas 

kering dan banyak kegunaannya dan dengan strippling, atau melukis titik-titik 

warna. 

2.6.2 Teknik Pena dan Kuas dengan Cat Air 

Menurut Philip Berril (2008: 38), melukis dengan teknik pena dan kuas 

menghasilkan sketsa warna pada suatu objek. Hal ini dilakukan untuk 

mempertegas benda yang dilukis, daripada menggunakan teknik perspektif atau 

sinar dan bayangan untuk mendapatkan efek yang sama. Lukisan dengan teknik 

pena dan kuas menggunakan pena dan tinta hitam atau pena nilon kecil atau spidol 

untuk membuat sketsa lagi di atas objek yang dilukis untuk mendapatkan efek 

yang berbeda. 

Variasi ketebalan garis dapat diperoleh dengan mengubah-ubah tekanan 

pada pena. Hal ini akan menghasilkan garis ekspresi tertentu seperti yang 

diinginkan oleh si pelukis. 

 

2.7 Teknik Aquarel 

Cat Air selalu menarik bagi pelukis pemula. Tampilannya yang tampak 

sederhana dan spontan membuatnya tampak mudah. Cat air lebih praktis daripada 

media lain, dan fakta bahwa cat air mengering lebih cepat menjajikan kepuasaan 

langsung (Tom Hoffmann, 2012: 11). 
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Teknik Aquarel merupakan salah satu teknik dalam menggunakan cat air. 

Teknik aquarel menggunakan cat yang sedikit encer agar menghasilkan sapuan 

yang tipis dan ringan, sehingga lukisan yang dihasilkan teknik melukis ini 

terkesan tembus pandang atau transparan. (http://kantinilmu.com/2016/02/macam-

macam-teknik-melukis-dan-penjelasannya, diakses tanggal 16 November 2016) 

 

2.8 Defini Buku 

Secara bahasa, buku berarti lembar kertas yang berjilid, baik itu berisi 

tulisan/ gambar maupun kosong (Depdiknas, 2001). Menurut Muktiono (2003: 

25), buku merupakan sumber ilmu pengetahuan pembangun watak bangsa. Buku 

dapat dijadikan pula sebagai sarana informasi untuk memahami sesuatu dengan 

mudah. Dalam masyarakat, buku untuk anak-anak umumnya adalah buku 

bergambar, karena anak-anak lebih mudah memahami buku tersebut dengan 

banyak gambar daripada tulisan, sedangkan orang tua lebih fleksibel untuk 

memahami apa yang ada pada buku walaupun tanpa gambar sekalipun (Muktiono, 

2003: 25) 

Buku dapat dikategorikan sebagai berikut:  

1. Ensiklopedia 

Ensiklopedia merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan 

yang berisi informasi tentang berbagai hal secara mendasar dan bersifat umum 

pada informasi yang lebih lanjut.  

 

 

http://kantinilmu.com/2016/02/macam-macam-teknik-melukis-dan-penjelasannya
http://kantinilmu.com/2016/02/macam-macam-teknik-melukis-dan-penjelasannya
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2. Kamus 

Jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan adalah kamus. Kamus 

memuat informasi tentang kata dan istilah yang berkaitan dengan ejaan, arti, atau 

definisi, cara pengucapan, asal kata dan cara pemakaiannya dalam kalimat.  

3. Almanak 

Almanak adalah jenis buku yang menyerupai suatu kalender kegiatan dalam 

setahun berisi kalendaer atau penanggalan peristiwa astronommis dan juga data 

pemerintahan, sejarah, geografi, statiska kependudukan, dsb.  

4. Buku Pegangan (Handbook) dan Buku Petunjuk (Manual) 

Buku pegangan merupakan jenis buku termasuk sebagai rujukan yang berisi 

ikhtisar pokok bahasan atau objek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya atau dalam memberikan 

pelajaran. Buku pedoman adalah jenis buku termasuk sebagai rujukan yang berisi 

informasi cara melakukan suatu kegiatan juga petunjuk praktis mengenai suatu 

jenis pekerjaan serta cara kerja suatu alat atau peranti tertentu.  

5. Buku Tahunan 

Buku tahunan merupakan buku terbitan yang bersifat tahunan, isinya 

mengulas perkembangan atau kejadian dalam setahun, merekam informasi 

terbaru, dan menyajikan dalam bentuk model statistik. 

6. Direktori 

Jenis buku direktori termasuk sebagai buku rujukan. Direktori berisi daftar 

nama orang (pejabat), lembaga, badan, organisasi yang deilengkapi dengan 
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alamat, kegiatan, kode, dan data lain yang disusun secara alfabetis dan sistematis 

atau urutan kode-kode nomor.  

7. Sumber Biografi 

Biografi merupakan pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang 

diperoleh dari ingatan, dari bahan tertulis atau secara lisan.  

8. Terbitan Pemerintah 

Buku terbitan pemerintah adalah buku yang secara resmi diterbitkan oleh 

pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan 

masalah pemerintahan atau masalah-masalah kepentingan umum.  

9. Peraturan dan Perundang-undangan 

Peraturan dan Perundang-undangan merupakan karya intelektual yang 

diterbitkan secara resmi oleh pemerintah yang berisi informasi yang berkaitan 

dengan kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata 

sesuatu.  

10. Sumber Geografi 

Bahan rujukan yang termasuk dalam sumber geografi terdiri dari beberapa 

jenis, diantranya peta, globe, gazetir, guidebook. 

11. Publikasi hasil penelitian 

Publikasi hasil penelitian merupakan informasi hasil penelitian yang 

menyajikan penemuan-penemuan dan kesimpulan sera disampaikan kepada 

sebuah badan atau pengawas.  
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12. Karya Sejarah 

Buku karya sejarah merupakan buku yang berisi informasi tentang peristiwa 

atau kejadian yan benar-benar terjadi di masa lampau.  

 

2.9 Kemampuan Berpikir Remaja 

Pada usia 14 hingga 16 tahun remaja sudah mampu mengkoordinasikan 

makna abstrak dari konformitas dan individualisme dalam berpikir mengenai 

kepribadiannya maupun orang lain. (John W. Santrock, 2005 120). 

Kekuatan berpikir yang sedang berkembang pada remaja membuka 

cakrawala pemikiran dan sosial yang baru. Pemikiran opersional formal bersifat 

lebih abstrak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret 

sebagai landasan berpikirnya. Mereka mampu membayangkan situasi rekaan, 

kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis ataupun proporsi 

abstrak, dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis (John W. Santrock, 

2005: 108). 

 

2.10 Elemen Desain 

Menurut Wucius Wong dalam bukunya Beberapa Asas Merancang Nirmana 

Dwimatra (1972: 7), elemen-elemen desain sangat mempengaruhi satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan. Elemen atau unsur desain dibedakan menjadi 4 

kelompok yakni: unsur konsep, unsur rupa, unsur pertalian, dan unsur peranan. 
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2.10.1 Unsur Konsep 

Unsur Konsep bersifat tidak terlihat. Mereka tidak benar-benar ada namun 

dapat dirasakan keberadaannya. Seperti titik, garis, bidang, volume yang tidak 

benar-benar ada: bila ada maka bukan merupakan unsur konsep. 

1. Titik 

Titik mengindikasikan posisi. Titik tidak memiliki panjang maupun luas dan 

tidak menduduki sebuah area. Titik berada di awal dan ujung sebuah garis dan 

pada garis yang saling bertemu maupun berpotongan. 

2. Garis 

Garis merupakan titik yang bergerak, jejaknya menjadi garis. Garis memiliki 

panjang namun tidak memiliki luas. Garis memiliki posisi dan arah yang dibatasi 

oleh titik. Garis membentuk batas pada bidang 

3. Bidang 

Pergerakan garis menghasilkan bidang. Bidang memiliki panjang dan luas, 

namun tidak memiliki ketebalan. Bidang memiliki posisi dan arah yang dibatasi 

oleh garis. Bidang menegaskan batas luar dari suatu volume. 

4. Volume 

Gabungan bidang-bidang menghasilkan volume. Volume memiliki posisi 

dan arah yang dibatasi oleh bidang. Dalam desain dua dimensi, volume bersifat 

dibuat-buat. 
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2.10.2 Unsur Rupa 

Unsur Rupa adalah jika unsur yang berupa konsep menjelma menjadi wujud 

yang terlihat: memiliki bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Elemen visual 

membentuk bagian paling penting dari sebuah desain karena elemen-elemen 

tersebut adalah apa yang terlihat oleh kita. 

1. Bentuk 

Segala sesuatu yang dapat dilihat sebagai sebuah bentuk menyajikan 

identifikasi utama dalam persepsi khalayak. 

2. Ukuran 

Semua bentuk memiliki ukuran. Ukuran bersifat relatif namun dapat diukur. 

3. Warna 

Sebuah bentuk dibedakan dari sekitarnya oleh warna. Dalam arti luas, 

meliputi tidak hanya spektrum namun juga warna netral, tone dan perpaduan 

chromatic. 

4. Tekstur 

Tekstur mengacu pada karakteristik permukaan sebuah bentuk. 

2.10.3 Unsur Pertalian 

Unsur Pertalian ini mengatur penempatan dan hubungan timbal balik sebuah 

bentuk dalam desain. Beberapa dapat dilihat, seperti arah dan posisi; beberapa 

dapat dirasakan; seperti ruang dan gravitasi. 
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1. Arah 

Arah sebuah bentuk bergantung pada bagaimana bentuk tersebut 

berhubungan dengan pengamat, baik kerangka maupun bentuk lain yang terdapat 

di sekitar. 

2. Posisi 

Posisi sebuah bentuk dinilai dari hubungannya dengan struktur kerangka 

dari desain. 

3. Ruang 

Bentuk dalam berbagai ukuran, meskipun kecil tetap memiliki ruang. 

Sehingga, ruang dapat terisi atau dibiarkan kosong. Ruang dapat berupa datar atau 

seolah-olah memiliki kedalaman. 

4. Gravitasi 

Sebagaimana semua benda tertarik oleh gaya gravitasi bumi, gravitasi 

cenderung dihubungkan dengan berat dan ringan, kestabilan atau ketidak-stabilan 

sebuah bentuk tunggal maupun kumpulan bentuk-bentuk. 

2.10.4 Unsur Peranan 

Unsur peranan mendasari konten dan perluasan dari desain. 

1. Representasi 

Sebuah bentuk yang berasal dari alam atau buatan manusia dapat disebut 

representasional. Representasi dapat bersifat realistis, dibuat-buat, atau mendekati 

abstrak. 

2. Arti 

Desain memiliki arti bila sebuah desain menyampaikan sebuah pesan. 
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3. Fungsi 

Desain memiliki fungsi bila memiliki tujuan tertentu. 

 

2.11 Ilustrasi 

Definisi ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 

1996) adalah gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, 

karangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wojirsch (1995), ilustrasi 

merupakan gambar pesan yang tak terbaca yang dapat menguraikan cerita, berupa 

gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis informasi yang memikat. Sehingga dapat 

menjelaskan makna yang terkandung dalam pesan tersembunyi. 

Ilustrasi adalah seni gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

secara visual. Jenis ilustrasi bisa bermacam-macam, antara lain seni lukis, sketsa, 

grafis, sketsa, grafis, karikatur, image bitmap, hingga fotografi (Kusrianto, 

2009:190). 

Dalam buku Desain Komunikasi Visual : Teori dan Aplikasi, ilustrasi harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Komunikatif, informative dan mudah dipahami. 

2. Mampu menggugah perasaan dan hasrat untuk membaca. 

3. Merupakan ide baru dan orisinil, bukan hasil plagiat atau tiruan. 

4. Memiliki daya pukau (eye catcher) yang kuat. 

5. Memiliki kualitas bagus, baik dari aspek seni maupun teknik pengerjaan. 

Esensi dari ilustrasi adalah pada pemikiran, ide, dan konsepnya yang 

menjadi tumpuan dari apa yang hendak dikomunikasikan oleh suatu gambar. 
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Adalah tugas ilustrasi untuk melahirkan nyawa dan sebuah bentuk visual serta 

menciptakan citra yang bermakna (Lawrence Zeegen, The Fundamentals of 

Illustration: 2005: 17). 

Menurut Visual Art Trader (2015: 5-7), ilustrasi dapat dibedakan menjadi 4 

kategori berdasarkan level of realism, diantaranya: 

1. Representational Art 

Gaya visual representational art meniru objek secara akurat atau tidak diberi 

elemen ekspresif atau visual agar terlihat sama persis dengan objek yang 

sebenarnya. 

2. Semi-representional Art 

Gaya visual semi-representional art tidak terlalu meniru objek secara akurat 

sehingga mulai muncul elemen visual tambahan. Objek asli dalam gaya visual ini 

masih dapat dikenali walaupun ada unsur yang membedakan. 

3. Semi-abstract Art 

Gaya visual semi-abstract art sudah tidak lagi meniru objek nyata karena 

merupakan kreasi baru dengan menggunakan distorsi pada objek nyata. 

4. Abstract Art 

Pada kategori ini, tidak lagi meniru objek sehingga tercipta bentuk baru yang 

unik. 
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2.12 Buku Ilustrasi 

Buku bergambar adalah sebuah buku yang mengkolaborasikan elemen 

cerita dan ilustrasi. Kedua elemen ini bekerjasama untuk menghasilkan cerita 

dengan ilustrasi gambar. Buku bergambar dimaksudkan untuk mendrong ke arah 

apresiasi dan kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara verbal harus 

menarik, buku harus mengandung gambar sehingga mempengaruhi minat siswa 

untuk membaca (Stewing, 1980:57). 

 

2.13 Teori Warna  

Menurut Bride M. Whelan dalam Buku Color Harmony 2: A Guide to 

Creative Color Combination  (1994: 13) aspek warna, atau kualitas dari warna, 

mengacu pada warna dan kombinasi warna yang membangkitkan reaksi 

emosional tertentu. Terang dan gelap menjadi dasar untuk membedakan dan 

membandingkan warna. Beberapa aspek warna mengandung kombinasi warna 

yang berharmoni satu sama-lain, dan seimbang secara spektrum. 

Keseimbangan spektrum warna berlangsung pada mata saat ribuan 

gelombang energi elektromagnetik  dari panjang yang berbeda-beda memantul 

pada (atau terserap oleh) komponen kimia segala objek. Warna bisa menjadi 

sederhana dan rumit. Warna dapat memiliki arti yang berbeda pada orang yang 

berbeda dengan kultur yang berbeda. Warna merupakan hal yang personal dan 

universal, menyampaikan pesan yang penuh dengan variasi yang tak berujung. 
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2.13.1 Aspek Warna 

1. Warna Panas 

Warna panas mengacu pada merah dengan saturasi penuh dalam roda warna: 

warna merah dalam keadaan terkuatnya. Warna panas sangat terlihat dan menarik 

perhatian. Untuk alasan tersebut, warna merah sering digunakan dalam graphic 

signage dan desain. Warna panas bersifat kuat dan agresif. Kekuatan warna panas 

mempengaruhi orang dalam banyak cara, seperti menaikkan tekanan darah dan 

menstimulasi sistem syaraf. 

2. Warna Dingin 

Dingin mengingatkan pada es dan salju, hal tersebut dihasilkan oleh warna 

dingin yang merupakan kebalikan dari warna panas. Warna dingin memperlambat 

metabolism dan meningkatkan ketenangan. 

3. Warna Hangat 

Segala warna yang mengandung warna merah adalah warna hangat. 

Campuran warna kuning pada merah yang menjadikan warna hangat berbeda 

dengan warna panas. Warna hangat, seperti merah-jingga, jingga, dan jingga-

kuning, selalu mengandung campuran antara merah dan kuning dengan komposisi 

dan mencakup area yang lebih besar dari spectrum emosional. 

4. Warna Sejuk 

Warna sejuk berbeda dengan warna dingin karena kehadiran warna kuning 

dalam komposisinya yang menghasilkan warna kuning – hijau, hijau, dan biru – 

hijau. Warna dingin, seperti turquoise, biru, dan hijau verdant, terlihat di alam. 

Warna dingin menciptakan kesan menyejukkan dan tenang, dan nyaman.  
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5. Warna Terang 

Warna terang merupakan warna pastel yang paling pucat. Warna terang 

mengambil cahaya dari ketiadaan dari warna dalam komposisi mereka dan hampir 

transparan. Ketika pencahayaan meningkat, variasi antara perbedaan corak warna 

menurun. Warna cerah membuat sekitarnya terasa lapang dan sering diasosiasikan 

dengan tirai di jendela yang mengandung pesan relaksasi. 

6. Warna Gelap 

Warna hitam merupakan warna-warna yang mengandung warna hitam 

dalam komposisinya. Warna gelap memperkecil ruang dan membuatnya terasa 

kecil. Efek dari warna gelap adalah konsentrasi dan keseriusan, dimana warna 

gelap memberi kesan musim gugur dan musim salju. 

7. Warna Pucat 

Warna pucat adalah warna pastel yang paling lembut dimana terkandung 

setidaknya 65% warna putih dalam komposisi warnanya dan warna yang 

dikurangi. Warna pucat seperti ivory, biru muda, dan merah muda, memberi kesan 

kelembutan. Karena warna pucat merupakan warna yang menenangkan, warna 

pucat kerap digunakan dalam ruang interior. 

8. Warna Cerah 

Jumlah warna murni diantara warna (hue) menentukan kecerahannya. 

Kejernihan dari warna cerah didapatkan dari ketiadaan warna abu-abu atau hitam, 

sedangkan wanra biru, merah, kuning, dan jingga merupakan warna yang paling 

cerah dalam komposisi. Warna cerah terlihat jelas dan menarik perhatian.  Warna 

cerah memberi kesan menggembirakan dan ceria. 
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2.13.2 Skema Warna Dasar 

Warna tidak dapat berdiri sendiri. Faktanya, efek dari warna ditentukan oleh 

banyak faktor: cahaya yang dipantulkan, warna lain di sekitarnya, atau perspektif 

orang yang melihat warna tersebut. Ada 10 skema warna dasar diantaranya: 

1. Achromatic Scheme; Menggunakan hanya warna abu-abu, hitam, dan putih. 

2. Analogous Scheme; Menggunakan warna yang berurutan atau yang 

merupakan warna senada. 

3. Clash Scheme; Kombinasi warna yang terletak di sebelah kanan maupun kiri 

dalam roda warna (color wheel). 

4. Complementary Scheme; Kombinasi warna yang bertolak belakang dalam 

roda warna. 

5. Monochromatic Scheme; Menggunakan kombinasi warna yang senada. 

6. Neutral Scheme; Menggunakan perpaduan warna yang dipengaruhi oleh 

kehadiran warna komplementernya atau warna hitam. 

7. Split Complementary Scheme; Terdiri dari warna dan dua warna yang 

merupakan warna komplementernya. 

8. Primary Scheme; menggunakan perpaduan warna dasar merah, kuning, atau 

biru. 

9. Secondary Scheme; Merupakan kombinasi warna sekunder dari hijau, ungu, 

dan jingga. 

10. Tertiary Scheme; Merupakan hasil dari dua kombinasi: merah-jingga, kuning-

hijau, biru-ungu, dan merah-ungu; kesemuanya merupakan warna yang saling 

berjauhan letaknya dalam roda warna. 
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2.13.3 Fungsi Warna  

Adapun fungsi-fungsi dari warna adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Identitas, dimana warna berguna untuk memudahkan orang dalam 

mengenal identitas suatu kelompok masyarakat, organisasi, dan sebagainya.  

2. Fungsi Isyarat atau media komunikasi, dimana warna memberi tanda-tanda atas 

sifat atau kondisi. Warna juga merupakan lambang atau sebagai perlambangan 

sebuah tradisi atau pola tertentu.  

3. Fungsi Psikologis, dimana warna dikaitkan dengan karakter-karakter manusia. 

Dimana warna-warna tersebut disesuaikan dengan karakter-karakter manusia itu 

sendiri. seperti warna panas atau cerah lebih condong ke orang-orang yang 

extrovert. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang introvert lebih menyukai 

warna-warna yang dingin ataupun gelap.  

4. Fungsi Alamiah, warna sebagai properti benda tertentu yang merupakan 

penggambaran sifat obyek secara nyata.  

5. Fungsi Pembentuk Keindahan, dimana keberadaan warna mempermudahkan kita 

dalam melihat dan mengenali suatu benda. Disini warna memilik fungsi ganda 

dimana bukan hanya sebagai pembentuk keindahan saja tetapi juga sebagai 

pembeda antara obyek satu dengan obyek yang lainnya.  

 

2.14 Layout  

Layout merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Me-layout 

adalah salah satu proses dalam mendesain. Dapat dikatakan bahwa desain 

merupakan arsiteknya, sedangkan layout pekerjaannya (Rustan, 2008: 1). 
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Dalam bukunya yang berjudul Layout: Dasar dan Penerapannya, Rustan 

(2008: 23-72) mengatakan bahwa terdapat jenis-jenis elemen layout yakni: 

1. Elemen Teks 

Setiap artikel yang dibuat akan terdapat judul/headline di atasnya. Judul 

dibuat cukup besar untuk menarik perhatian pembaca dan sebagai pembeda dari 

elemen layout lainnya. Selanjutnya terdapat isi/body text yang merupakan elemen 

layout yang memberikan banyak informasi mengenai topik yang sedang diulas 

tersebut. Selain judul dan isi, teks lainnya yang terkandung di dalam layout adalah 

subjudul, spasi, caption, header and footer, catatan kaki,nomor halaman, running 

head dan signature. 

2. Elemen Visual 

Elemen visual terdiri dari elemen bukan teks yang terdapat dalam suatu 

layout. Visualisasi dapat diungkapkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui 

foto dan artworks. Kekuatan visual dalam layout terletak pada fotografi. Pada 

media periklanan khususnya, fotografi mempunyai peran penting dalam menarik 

minat konsumen. Fotografi dapat memberikan kesan “dapat dipercaya” oleh 

konsumen yang melihatnya. Artworks adalah segala jenis visual bukan fotografi, 

misalnya ilustrasi, kartun dan sketsa. Dalam keadaan tertentu penggunaan ilustrasi 

menjadi pilihan yang tepat dibandingkan penggunaan fotografi, seperti alat-alat 

pencernaan pada hewan mamalia atau informasi mengenai cara kerja peredaran 

darah dalam tubuh manusia, dapat digambarkan secara lebih akurat dengan 

menggunakan ilustrasi. 
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3. Invisible Element (Element Tak Terlihat) 

Elemen yang tergolong dalam invisible element ini merupakan pondasi atau 

tiang dalam suatu layout, yang digunakan sebagai acuan penempatan elemen 

lainnya. Sesuai dengan namanya invisible element, pada akhirnya elemen ini tidak 

akan terlihat pada hasil akhir produksi (hasil cetak). Invisible element terdiri dari 

margin dan grid. Margin digunakan untuk menentukan jarak antara pinggir kertas 

dengan ruang yang akan ditempati oleh elemenelemen layout lain. Margin dapat 

mencegah elemen layout lain agar tidak terlalu jauh ke pinggir halaman, karena 

elemen layout akan terpotong sehingga menyebabkan kesalahan pada saat 

percetakan. Grid dapat mempermudah pekerjaan ketika akan meletakkan elemen 

layout dan mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout, terlebih lagi bagi 

karya desain yang memiliki beberapa halaman. 

4. Komposisi 

Menurut Surianto Rustan (2008: 74) komposisi merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan dalam menghasilkan sebuah desain. Komposisi yang 

harmonis dapat diperoleh dengan prinsip komposisi yang meliputi: 

a. Sequence 

Disebut juga sebagai flow dalam sebuah layout. Dengan adanya 

sequence, pembaca secara otomatis mengurutkan pandangan dan dapat 

menangkap pesan dengan mudah. 

b. Emphasis 

Pemberian penekanan/kontras menjadi penting untuk menampilkan point 

of interest. 
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c. Balance 

Pembagian berat merata pada suatu bidang layout. Balance perlu 

diperhatikan untuk menghasilkan kesan seimbang. Hal ini dapat  dicapai 

dengan pengaturan letak, ukuran, arah, warna dan atribut lainnya. Balance 

terbagi dua jenis, yakni symmetrical balance dan assymetrical balance). 

d. Unity 

Seluruh elemen harus saling berkaitan dan disusun secara tepat. 

Kesatuan di sini juga mencakup selarasnya elemen-elemen yang terlihat secara 

fisik dan pesan yang ingin disampaikan. 

 

2.15 Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu yang berurusan dengan penataan huruf cetak. 

Menurut David Crystal, Tipografi adalah kajian tentang fitur-fitur grafis dari 

lembar halaman (Anggraini S. dan Nathalia, 2004: 51). 

Tipografi bekerja sebagai ilmu atau strategi yang melibatkan metode kerja 

penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat yang semuanya memiliki tujuan 

tertentu. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain menjadi 

tidak komunikatif. Saat mendesain, harus mengetahui bentuk huruf atau 

komposisi huruf karena hal itu akan menunjang arah desain dan memberikan 

reaksi yang diinginkan (Anggraini S. dan Nathalia, 2004:53). 

Penggunaan tipografi setidaknya harus memperhatikan dua hal yang 

paling mendasar, yaitu karakter dari produk yang akan ditonjolkan serta karakter 

segmen dari produk yang akan dipasarkan (Anggraini S. dan Nathalia, 2004: 53).  


