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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anak-Anak 

Pengertian anak menurut  The  Minimum Age  Convention  Nomor 138 

tahun 1973, merupakan seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya , 

dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi 

pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa 

anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. 

UNICEF sendiri mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 

antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang 

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang 

Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19). 

 

2.2 Hukum Perlindungan pada Anak 

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

Anak, disebutkan bahwa :  

a. Anak  berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian  bangsa, 

untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 

http://www.landasanteori.com/
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c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan 

maupun sesudah dilahirkan.  

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar (Huraerah, 2006: 21) 

Di samping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi hak 

Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi 

dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis 

kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang 

mencakup empat bidang:  

a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang 

layak dan pelayanan kesehatan.  

b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu 

luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir,  berkeyakinan dan 

beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, 

perlakuan dan perlindungan khusus.  

c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, 

perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. 

d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan utnuk menyatakan pendapat, 

berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut dirinya. 
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2.3 Kekerasan Terhadap Anak 

Dilihat dari aspek sosial psikologis, Adorno (Harisa, 2012) menjelaskan 

bahwa: 

Kekerasan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial. Kekerasan 

menunjukan kemampuan sosial, cara hidup, meniru model-model tingkah laku 

seseorang dalam lingkungan sosialnya yang kemudian diaplikasikan dalam situasi 

khusus di suatu masa kehidupan seseorang tersebut. Selain menunjukan suatu 

kelas sosial, kekerasan juga menunjukan kualitas hubungan interpersonal. 

Hubungan interpersonal ini seperti hubungan suami dan istri, orang dewasa dan 

anak, bahkan kategori lain seperti seseorang dengan suatu benda. Kekerasan 

merupakan ancaman yang permanen karena mengakibatkan penindasan, 

pembatalan bahkan  kematian. 

Lebih jelas Adorno menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dan 

remaja adalah: 

a. Kekerasan interpersonal; 

b. Penyalahgunaan kekuasan orang tua dalam mengadakan hukuman dan 

tanggung jawab untuk menjaga anaknya; 

c. Proses menjatuhkan korban yang berlangsung berbulan-bulan bahkan 

bertahun-tahun; 

d. Proses di mana korban ditundukan dan dijadikan suatu objek; 

e. Bentuk pelanggaran hak-hak asasi anak dan remaja; dan 

f. Setiap keluarga memiliki hak-hak privasi, sehingga banyak keluarga yang 

menutupi kekerasan tersebut di depan orang lain. 
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Pada dasarnya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi empat, yaitu 

kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. 

 

2.3.1 Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin 

mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar 

lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda 

atausenjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000: 2). 

Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan 

fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, 

keguguran, cacat bahkan bunuh diri. 

 

2.3.2 Kekerasan Psikologis 

Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk 

mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, 

membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak 

benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 

2000: 2). Azevedo & Viviane (Harisa, 2012) mengklasifikasikan bentuk 

kekerasan psikologis pada anak.. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Azevedo &    

Viviane 

 

KLASIFIKASI CONTOH PERILAKU 

Indifference 

 (tidak peduli) 

Tidak berbicara kepada anak 

kecuali jika perlu, mengabaikan 

kebutuhan anak, tidak merawat, 

tidak memberi perlindungan dan 

kurangnya interaksi dengan anak. 

Humiliation 

(penghinaan) 

Menghina, mengejek, menyebut 

nama-nama yang tidak pantas, 

membuat mereka merasa kekanak-

kanakan, menentang identitas 

mereka, martabat dan harga diri 

anak, mempermalukan dan 

sebagainya. 

Isolation 

(mengisolasi) 

Menjauhkan anak dari teman-

temannya, memutuskan kontak 

anak dengan orang lain, 

mengurung anak sendiri dan 

sebagainya. 

Rejection 

(penolakan) 

Menolak atau mengabaikan 

kehadiran anak, tidak menghargai 

gagasan dan prestasi anak, 

mendiskriminasi anak. 

Terror 

(teror) 

Menimbulkan situasi yang 

menakutkan bagi anak, rasa 

khawatir dan sebagainya. 

Sumber: Azevedo & Viviane. Domestic Psychological Violence: Voice of Youth. 

2008 

 

            Sinclair juga mengklasifikasikan kekerasan psikologis pada anak yang 

dipaparkan pada tabel 2.2 berikut ini: 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Sinclair 

(1998) 

 

KLASIFIKASI CONTOH PERILAKU 

Ancaman dan Teror Mengancam untuk membunuh 

atau melukai anak, mengatakan 

masa lalu anak yang buruk dan 

mengancam untuk merusak 

barang-barang yang disenangi 

anak dan sebagainya. 

Verbal Mengatakan kata-kata kasar atau 

kata-kata yang tidak anak sukai, 

membentak, dan mencaci maki. 

Seperti bodoh, nakal, anak tak 

berguna dan sebagainya. 

Pemaksaan Memaksa untuk melakukan 

sesuatu yang tidak diinginkan 

anak, melakukan tindakan yang 

tidak pantas, mencuci piring 

dengan lidah dan sebagainya. 

Emosi Menyangkal emosi anak, tidak 

memberi perhatian, menciptakan 

rasa takut dan khawatir. 

Kontrol Membatasi kegiatan anak, 

menghilangkan kesenangan anak, 

merampas kebutuhan dasar anak 

seperti tidur, makan, bermain dan 

sebagainya. 

Penyalahgunaan dan 

Pengabaian 

Menyalahgunakan kepercayaan, 

menyembunyikan informasi, 

merasa selalu benar, tidak 

mendengarkan, tidak 

menghormati, tidak menanggapi 

dan sebagainya. 

Sumber: Azevedo & Viviane. Domestic Psychological Violence: Voice of Youth. 

2008 
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Kekerasan psikologis dapat menyebabkan depresi, kecemasan (anxiety), 

ketakutan, PTSD (Post Traumatic Syndrome Disorders), Self-esteem rendah, 

gangguan sosial dan sebagainya. 

 

2.3.3 Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, 

intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan 

atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000:2). 

Kekerasan  seksual  dapat  menyebabkan  sex  disorder, gangguan rahim, 

HIV/AIDS dan gangguan seksual lainnya. 

 

2.4 Tahap Perkembangan Kognitif Anak 

Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan intelektual anak secara 

kronologis terjadi 4 tahap. 4 tahapan ini umumnya akan terjadi kepada setiap anak 

akan tetapi usia kronologis memasuki setiap tahap bervariasi pada setiap anak. 

Keempat tahap dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

2.4.1 Tahap Sensorimotor (umur 0 – 2 tahun) 

Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir 

sampai sekitar berumur 2 tahun. Pada tahap sensorimotor, intelegensi anak lebih 

didasarkan pada tindakan inderawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, 

meraba, menjamak, mendengar, membau dan lain-lain. 

Pada tahap sensorimotor, gagasan anak tentang suatu benda berkembang 

dari periode “belum mempunyai gagasan” menjadi “ sudah mempunyai gagasan”. 

Gagasan mengenai benda sangat berkaitan dengan konsep anak tentang ruang dan 

waktu yang juga belum terakomodasi dengan baik. Struktur ruang dan waktu 
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belum jelas dan masih terpotong-potong, belum dapat disistematisir dan diurutkan 

dengan logis. 

Beberapa karakteristik anak pada tahap ini adalah: 

a. Anak berpikir dalam pola visual (skemata) 

b. Anak menggunakan indra untuk mengeksplorasi obyek (yaitu melihat, 

menyimak, membaui, merasai, dan memanipulasi) 

c. Anak belajar mengingat ciri fisik sebuah obyek 

d. Anak mengaitkan obyek dengan tindakan dan peristiwa tetapi tidak 

menggunakan obyek untuk menyimbolkan tindakan dan kejadian 

(misalnya, menggelindingkan bola tetapi tidak menggunakan bola sebagai 

mobil pura-pura) 

e. Anak mengembangkan permanensi obyek (mulai menyadari sebuah obyek 

masih ada bahkan saat tak terlihat lagi) 

 

2.4.2 Tahap Pra-Operasional (umur 2 -7 tahun) 

Yang dimaksud dengan operasi di sini adalah suatu proses berfikir logis, 

dan merupakan aktivitas sensorimotor. Dalam tahap ini anak sangat egosentris, 

mereka sulit menerima pendapat orang lain. Anak percaya bahwa apa yang 

mereka pikirkan dan alami juga menjadi pikiran dan pengalaman orang lain. 

Mereka percaya bahwa benda yang tidak bernyawa mempunyai sifat bernyawa. 

Tahap pra-operasional ini dapat dibedakan atas dua bagian. Pertama, tahap 

prakonseptual (2-4 tahun), dimana representasi suatu objek dinyatakan dengan 

bahasa, gambar dan permainan khayalan. Kedua, tahap intuitif (4-7 tahun). Pada 

tahap ini representasi suatu objek didasarkan pada persepsi pengalaman sendiri, 

tidak kepada penalaran. 
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Karakteristik anak pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Anak dapat mengaitkan pengalaman yang ada di lingkungan bermainnya 

dengan pengalaman pribadinya, dan karenanya ia menjadi egois. Anak 

tidak rela bila barang miliknya dipegang oleh orang lain. 

b. Anak belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang membutuhkan pemikiran “yang dapat dibalik (reversible).” Pikiran 

mereka masih bersifat irreversible. 

c. Anak belum mampu melihat dua aspek dari satu objek atau situasi 

sekaligus, dan belum mampu bernalar (reasoning) secara individu dan 

deduktif. 

d. Anak bernalar secara transduktif (dari khusus ke khusus). Anak juga 

belum mampu membedakan antara fakta dan fantasi. Kadang-kadang anak 

seperti berbohong. Ini terjadi karena anak belum mampu memisahkan 

kejadian sebenarnya dengan imajinasi mereka. 

e. Anak belum memiliki konsep kekekalan (kuantitas, materi, luas, berat dan 

isi). 

f. Menjelang akhir tahap ini, anak mampu memberi alasan mengenai apa 

yang mereka percayai. Anak dapat mengklasifikasikan objek ke dalam 

kelompok yang hanya mempunyai satu sifat tertentu dan telah mulai 

mengerti konsep yang konkrit. 

 

 2.4.3 Tahap Operasi Konkret (umur 7 – 11 tahun) 

Tahap operasi konkret (concrete operations) dicirikan dengan 

perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang 

logis. Anak sudah dapat mengembangkan operasi-operasi logis. Operasi itu 
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bersifat reversible, artinya dapat dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran 

yang dapat dikembalikan kepada awalnya lagi. Tahap opersi konkret dapat 

ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang terlihat nyata. 

Ciri-ciri operasi konkret yang lain, yaitu: 

a. Anak mulai dapat menggambarkan secara menyeluruh ingatan, 

pengalaman dan obyek yang dialami. Menurut Piaget, adaptasi dengan 

lingkungan disatukan dengan gambaran akan lingkungan itu. 

b. Anak pada tahap ini mulai dapat melihat suatu obyek atau persoalan secara 

sedikit menyeluruh dengan melihat aspek-aspeknya. Ia tidak hanya 

memusatkan pada titik tertentu, tetapi dapat bersama-sama mengamati 

titik-titik yang lain dalam satu waktu yang bersamaan. 

c. Anak dapat mengatur unsur-unsur yang memiliki urutan semakin besar 

atau semakin kecilnya unsur-unsur tersebut. 

d. Anak sudah dapat mengerti soal korespondensi dan kekekalan dengan baik. 

Dengan perkembangan ini berarti konsep tentang bilangan bagi anak telah 

berkembang. 

e. Pada umur 7 atau 8 tahun seorang anak sudah mengerti tentang urutan 

ruang dengan melihat interval jarak suatu benda. Pada umur 8 tahun anak 

sudah dapat mengerti relasi urutan waktu dan juga koordinasi dengan 

waktu, dan pada umur 10 atau 11 tahun, anak sadar akan konsep waktu 

dan kecepatan. 

f. Pada tahap ini, pengertian probabilitas sebagai suatu perbandingan antara 

hal yang terjadi dengan kasus-kasus yang mulai terbentuk. 
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g. Anak pada tahap ini jarang berbicara dengan suatu alasan, tetapi lebih 

mengatakan apa yang terjadi. Pada tahap ini, menurut Piaget masih ada 

kesulitan dalam melihat persoalan secara menyeluruh. 

h. Anak sudah tidak begitu egosentris dalam pemikirannya. Ia sadar bahwa 

orang lain dapat mempunyai pikiran lain. 

 

2.4.4 Tahap Operasi Formal (umur 11 ke atas) 

Tahap operasi formal (formal operations) merupakan tahap terakhir dalam 

perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, seorang remaja sudah 

dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan 

proposisi-proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa 

yang dapat diamati saat itu. Cara berpikir yang abstrak mulai dimengerti. Sifat 

pokok tahap operasi formal adalah pemikiran deduktif hipotesis, induktif sintifik, 

dan abstrak reflektif. 

1. Pemikiran Deduktif Hipotesis 

Pemikiran deduktif adalah pemikiran yang menarik kesimpulan yang 

spesifik dari sesuatu yang umum. Kesimpulan benar hanya jika premis-premis 

yang dipakai dalam pengambilan keputusan benar. Alasan deduktif hipotesis 

adalah alasan/argumentasi yang berkaitan dengan kesimpulan yang ditarik dari 

premis-premis yang masih hipotetis. Jadi, seseorang yang mengambil kesimpulan 

dari suatu proposisi yang diasumsikan, tidak perlu berdasarkan dengan kenyataan 

yang real. Dalam pemikiran remaja, Piaget dapat mendeteksi adanya pemikiran 

yang logis, meskipun para remaja sendiri pada kenyataannya tidak tahu atau 

belum menyadari bahwa cara berpikir mereka itu logis. Dengan kata lain, model 
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logis itu lebih merupakan hasil kesimpulan Piaget dalam menafsirkan ungkapan 

remaja, terlepas dari apakah para remaja sendiri tahu atau tidak. 

2. Pemikiran Induktif Sintifik 

Pemikiran induktif adalah pengambilan kesimpulan yang lebih umum 

berdasarkan kejadian-kejadian yang khusus. Pemikiran ini disebut juga dengan 

metode ilmiah. Pada tahap pemikiran ini, anak sudah mulai dapat membuat 

hipotesis, menentukan eksperimen, menentukan kontrol variabel, mencatat hasil, 

dan menarik kesimpulan. Disamping itu mereka sudah dapat memikirkan 

sejumlah variabel yang berbeda pada waktu yang sama. 

3. Pemikiran Abstraksi Reflektif 

Menurut Piaget, pemikiran analogi dapat juga diklasifikasikan sebagai 

abstraksi reflektif karena pemikiran itu tidak dapat disimpulkan dari pengalaman. 

 

2.5 Pembelajaran pada Anak 

Bennett, Finn, dan Cribb (Novikasari, 2013), menjelaskan bahwa pada 

dasarnya pengembangan program pembelajaran adalah pengembangan sejumlah 

pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya 

pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, 

tanggapa pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari 

berbagai alternatif. Selain itu, pembelajaran juga dapat membantu anak-anak 

dalam mengembangkan kebiasaan dari setiap karakter yang dapat dihargai oleh 

masyarakat serta mempersiapkan anak-anak untuk memasuki dunia orang dewasa 

yang penuh dengan tanggung jawab. 

Montessori telah menandai bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang 

melalui sejumlah tahapan berupa ketertarikan dan keingintahuan terhadap sesuatu 
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yang disebut sebagai “periode sensitif”, dimana mereka menjadi bangkit minatnya 

terhadap aspek-aspek tertentu dan lingkungannya. 

Montessori (Novikasari, 2013) menjelaskan bahwa setiap periode sensitif 

adalah khusus dan bersifat „mendesak-memaksa‟, sekaligus memotivasi anak 

untuk fokus secara sungguh-sungguh pada beberapa aspek tertentu pada 

lingkungannya, setiap harinya tanpa menjadi lelah atau bosan. Ini merupakan 

kondisi alamiah yang pasti terjadi pada anak. Kondsi ini membantu mereka untuk 

mengembangkan keterampilan dan bakatnya yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dengan faktor-faktor keturunan sebagai manusia. 

Montessori (Novikasari, 2013) mengatakan masa ini merupakan 

kesempatan yang terbatas. Selama periode sensitif, anak dapat belajar sesuatu 

yang baru, memperbaiki keterampilan baru atau mengembangkan aspek 

kemampuan berpikir otaknya tanpa rasa sakit dan hampir tanpa disadarinya. 

Bagaimanapun periode sensitif adalah sesuatu tanpa transisi, sekali anak telah 

menguasai keterampilan atau konsep yang telah diresapnya, periode sensitif 

terlihat lenyap, sehingga jika anak tidak diperlihatkan pada pengalaman stimulasi 

yang benar, kesempatan itu akan hilang begitu saja. 

Tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar kearah 

perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan 

oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk 

pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. (Bredekamp,1998:30-

31). 
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2.6 Media Pembelajaran Anak 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah.  Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai “antara” atau “sedang” (Laeli, 2012: 7). Menurut Latuheru (Laeli, 2012: 

7), media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk menyampaikan pesan (informasi) 

pembelajaran dari sumber (guru, buku maupun sumber lain) kepada penerima 

(anak didik). 

Menurut Sadiman (Dadan Djuanda, 2006: 102), media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat digunakan menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga  dapat merangsang pikiran, perasaan, serta perhatian siswa 

agar proses belajar terjadi. 

Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang digunakan 

menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat anak didik dalam proses 

belajar. 

Menurut Hastuti (Dadan Djuanda, 2006: 103), media pembelajaran dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan 

media visual yang diproyeksikan. Contoh media visual yang tidak diproyeksikan 

yaitu:  

a. Gambar diam seperti foto, gambar dari majalah, lukisan.  

b. Gambar seri. 
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c. Wall chart seperti gambar, denah atau bagan yang biasa digantungkan di 

dinding.  

d. Flash card berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosa kata.  

Sedangkan klasifikasi media melalui bentuk dan cara penyajiannya, maka 

format klasifikasi media pengajaran secara umum adalah:  

a. Media visual yang meliputi media grafis seperi bagan, bahan cetak seperti 

buku, dan gambar diam. 

b. Media proyeksi diam yang meliputi OHP/OHT, opaque projector, slide, 

dan filmstrip.  

c. Media audio yang meliputi media radio, media alat perekam pita magnetik. 

d. Media audio visual diam yang meliputi media sound slide (slide suara), 

film strip bersuara, dan halaman bersuara.  

e. Media film, televisi, dan multimedia. 

 

2.7 Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar adalah salah satu kategori buku yang menyajikan 

cerita dengan gambar dalam satu wadah. Kedua elemen ini saling mendukung satu 

sama lain untuk menghadirkan suatu bacaan yang berkesan bagi pembacanya. 

Biasanya buku cerita bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi 

dan kecintaan terhadap buku. Segmen buku cerita bergambar umumnya adalah 

anak-anak. Buku cerita bergambar yang baik, akan membantu anak memahami 

dan memperkaya pengalaman dari cerita tersebut. Melalui buku cerita bergambar, 

anak dapat memberikan komentar atau reaksi terhadap gambar, warna yang 

ditampilkan, ilustrasi karakter dan perubahan objek termasuk perkembangan cerita 

dari awal hingga akhir (Adyogi, 2009: 6). 
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Buku cerita bergambar untuk anak memuat berbagai tema yang biasanya 

didasarkan pada pengalaman sehari-hari anak. Tidak sedikit buku cerita 

bergambar yang memberikan suatu pendidikan kepada anak yang membacanya. 

Kathryn Geldard (2013: 342), bahkan menyarankan kepada para pengajar 

khususnya orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak perilaku baru yang 

lebih tepat saat mereka menghadapi sesuatu contohnya mereka dapat mengambil 

tindakan saat mereka akan dilecehkan secara seksual. Karakter yang disajikan bisa 

berupa manusia, binatang bahkan benda mati yang dipersonifikasi (pemberian 

sifat-sifat manusia pada benda mati). Cerita dihadirkan dengan suasana yang 

bersahabat sehingga anak-anak dapat memahami dan menghubungkannya dengan 

pengalaman pribadinya. Berikut jenis buku cerita anak menurut usia, jumlah kata, 

serta kompleksitas cerita dan topik yang dikembangkan: 

a. Baby Books; Berisi tentang pantun dan nyanyian sederhana (lullabies and 

nursery rhymes), permainan jari atau hanya sepenuhnya menggunakan 

ilustrasi untuk menghadirkan cerita tanpa eksistensi kata-kata. Buku jenis 

ini ditujukan untuk bayi dan balita di bawah tiga tahun. Cerita biasanya 

terkait dengan keseharian anak atau bermuatan edukasi tentang pengenalan 

warna, angka, bentuk, dan lain-lain. Buku jenis ini banyak yang berbentuk 

board books (buku dengan kertas tebal seperti karton), pop-ups (buku 

dengan halaman 3D), lift the flaps atau buku-buku khusus. 

 

b. Early Picture Books; Ditujukan untuk anak usia 4-8 tahun. Ceritanya 

sederhana dan berisi kurang dari 1.000 kata. Banyak buku jenis ini yang 
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dicetak ulang dalam format board books untuk menjangkau kalangan 

pembaca yang lebih luas. 

c. Picture Books; Menjangkau anak usia 4-10 tahun dalam bentuk buku 

dengan ketebalan sekitar 32 halaman dengan jumlah naskah yang bisa 

mencapai 1.500 kata. Ceritanya masih sederhana karena menggunakan 

satu karakter utama yang seutuhnya menjadi pusat perhatian. 

d. Easy Readers; Buku jenis ini biasanya ditujukan untuk anak-anak yang 

mulai membaca sendiri (6-8 tahun). Ilustrasi masih tetap ada namun 

disajikan dengan format yang sedikit lebih dewasa. Ukuran trim per 

halaman lebih kecil dan ceria dibagi dalam bab-bab pendek. Tebal buku 

biasanya 32-64 halaman dan panjang teks beragam antara 200-2.000 kata. 

Cerita disampaikan dalam bentuk aksi dan percakapan interaktif, 

menggunakan kalimat –kalimat sederhana (satu gagasan per kalimat). 

e. Transition Books; Kadang disebut sebagai chapter books tahap awal, 

untuk anak usia 6-9 tahun. Merupakan penghubung antara easy readers 

dan chapter books. Gaya penulisannya masih sama seperti easy readers, 

hanya sedikit lebih panjang. Ukuran trim per halaman lebih kecil lagi, 

serta dilengkapi ilustrasi hitam putih di beberapa halaman. 

f. Chapter Books; Ditujukan untuk anak usia 7-10 tahun. Terdiri dari naskah 

setebal 45-60 halaman yang dibagi dalam 3-4 halaman per bab. Kisahnya 

lebih padat walaupun masih memakai banyak aksi. Kalimat mulai sedikit 

kompleks, tapi paragraf yang dipakai pendek. Tipikal jenis ini adalah 

cerita yang dibuat menggantung agar pembaca penasaran dan terstimulasi 

untuk membaca bab-bab selanjutnya. 
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g. Middle Grade; Ditujukan untuk anak usia 8-12 tahun. Naskahnya lebih 

panjang 100-150 halaman), ceritanya mulai kompleks, dan tema-temanya 

cukup modern. Kelompok fiksinya beragam mulai dari fiksi kontemporer, 

sejarah hingga science-fiction atau petualangan fantasi. Sementara yang 

masuk kelompok nonfiksi antara lain biografi, IPTEK, dan topic-topik 

multibudaya. 

Perbedaan yang menonjol dari buku cerita bergambar dengan komik yaitu 

terletak pada cara dan susunan yang digunakan dalam menyampaikan sebuah 

cerita. Pada komik, ilustrasi memainkan peran yang sangat penting dan kronologis. 

Cerita disampaikan dengan detail dan teks berfungsi sebagai penjelas cerita. Teks 

juga umumnya berbentuk isi percakapan antar pelaku dengan sedikit imbuhan 

narasi. Scott McCloud mendefinisikan komik  dengan pengertian sebagai berikut, 

“Komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjukstaposisi 

dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi dan atau mencapai 

tanggapan estetis dari pembaca”. Sementara buku cerita bergambar lebih berfokus 

pada teks dan paragraf untuk menyampaikan isi cerita. Teks tidak terjukstaposisi 

dengan ilustrasi. Ilustrasi hanya menjadi penjelas cerita dan hanya 

menggambarkan satu adegan saja untuk satu waktu. 

 

2.8 Ilustrasi dan Vektor 

Ilustrasi adalah seni gambar yang digunakan untuk memberikan suatu 

penjelasan, informasi atau tujuan secara visual. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menerangkan bahwa ilustrasi merupakan gambar (foto atau lukisan) untuk 

memperjelas isi buku, karangan dan sebagainya. Bisa juga menjadi tambahan 

penjelas berupa contoh, bandingan dan sebagainya untuk memperjelas paparan 
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(tulisan dan sebagainya). Ilustrasi mencakup gambar-gambar yang ditujukan 

untuk mencerminkan narasi yang ada dalam teks atau gambar tersebut merupakan 

teks itu sendiri. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu 

cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya yang diharapkan dapat 

memudahkan pembaca mencerna isi tulisan tersebut (Kusrianto, 2007:110). 

Di era modern seperti sekarang, ilustrasi pun turut memasuki ranah digital 

dengan sebutan ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari 

tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer 

untuk membuat seni visual berupa ilustrasi (illustration making) dan memperbaiki 

ilustrasi (Illustration Editting). Ada dua macam gambar yang dapat dihasilkan 

melalui proses digital, yakni gambar vector dan gambar bitmap. Masing-masing 

mempunyai karakteristik dan manfaat yang berbeda. 

 

2.8.1 Gambar Vektor 

Merupakan gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Gambar jenis ini 

tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan. Gambar 

vektor merupakan hasil garis, kurva dan bidang. Setiap unsur memiliki fill dan 

stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. 

 

2.8.2 Gambar Bitmap 

Merupakan gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut 

pixel (picture element). Titik-titik tersebut akan terlihat sebagai sebuah gambar 

utuh bila dilihat dari kejauhan. Bila dibesrkan, makan akan terlihat sederetan 

kotak yang berhimpitan. Banyak titik akan berpengaruh pada tingkat kejelasan 

gambar yang disebut dengan resolusi. 
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Gambar 2.1 Perbedaan Gambar Vektor dan Gambar Bitmap 

(Sumber : www.google.co.id) 

 

2.9 Tipografi 

Tipografi berasal dari bahasa Yunani yakni typos yang berarti bentuk atau 

impresi dan graphia yang berarti tulisan. Sehingga bila ditafsirkan dengan kasar 

tipografi adalah tulisan yang memiliki bentuk atau menimbulkan suatu kesan 

(impresi). Menurut Kusrianto, (2004), Tipografi adalah seni dan teknik dalam 

merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun publikasi 

visual, baik cetak maupun non-cetak. Menurut Sudiana, gambar adalah elemen 

grafis yang paling mudah dibaca. Tetapi melalui kata-kata yang terdiri dari 

huruf oleh huruflah memandu pemahaman pembaca pesan atau ide. 

Di dalam tipografi, jenis huruf yang biasanya digunakan disebut dengan 

font. Kata font berasal dari bahasa Perancis foindre, yang berarti mencair atau 

mengecor. Bila ditelusuri, font terdiri dari berbagai macam bentuk dan aliran. 

Untuk memudahkan pengenalan tiap jenis, font dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Dalam pengelompokkan menurut kaitnya, font dibagi menjadi dua 

jenis, Serif dan Sans Serif. Serif adalah jenis font yang memiliki garis-garis kecil 

yang disebut Counterstroke pada ujung hampir semua huruf. Font jenis ini terlihat 

lebih legible dan readable karena garis-garis horizontal pada masing-masing kaki 

font membantu menuntun pandangan pembaca pada baris yang sedang dibaca. 
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Sans dalam bahasa Perancis berarti tanpa. Sehingga Sans Serif adalah jenis 

huruf yang tidak memiliki serif (kait) di ujung-ujung hurufnya. Font tanpa kait ini 

memiliki sifat yang streamline, fungsional dan kontemporer. Pada 

perkembangannya font jenis Sans Serif banyak dibuat walau tidak sebanyak 

jumlah font Serif. Ini dikarenakan font Sans Serif dirasa kurang legible dan 

readable jika dipasang pada baris teks yang panjang. 

Sementara bila diklasifikasikan sesuai kemiripan anatominya, font dibagi 

menjadi  kelompok besar, antara lain: 

a. Huruf Roman : Memiliki ketebalan huruf yang tidak sama. Ada bagian 

yang dibuat lebih tebal, sedangkan yang lain lebih tipis 

b. Huruf Gothic : Memiliki ketebalan yang sama di setiap bagian huruf baik 

pada bagian lurus-melengkung maupun stroke-bar 

c. Huruf Text : Memiliki ketebalan garis yang ringan serta tidak memiliki 

wajah yang terlalu lebar. Paling banyak digunakan dalam dunia grafis 

d. Huruf Block : Memiliki ketebalan stroke yang sangat mencolok (sangat 

tebal). Seringkali menunjukkan sifat artistik dan unik 

e. Huruf Script : Sebagian besar diambil dari corak tulisan tangan seperti 

tulisan latin/halus. Beberapa berbentuk elegan dan sangat hati-hati 

f. Huruf Italic : Memiliki huruf yang strokesnya tidak berdiri tegak. 

Umumnya memiliki derajat kemiringan ke kanan. 

Dalam realisasinya, pemilihan font harus memperhatikan tema, konsep 

serta gaya ilustrasi yang dibawakan. Memang terlihat sepele, namun penerapan 

bentuk dan jenis font akan berpengaruh terhadap estetika dan tujuan desain secara 
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keseluruhan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk sistem 

keterbacaan yang mempengaruhi tipografi, yaitu:  

a. Legibility : Huruf yang dipilih jelas bentuknya  

b. Readibility : Huruf yang dipilih mudah dibaca  

c. Visibility : Huruf yang dipilih mudah terlihat  

d. Clearity : Huruf harus memperlihatkan kejelasan  

 

2.10 Warna 

Pada tahun 1831, Brewster (Ali Nugraha, 2008:35) mengemukakan teori 

tentang pengelompokan warna. Teori Brewster membagi warna–warna yang ada 

di alam menjadi empat kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, 

dan netral. Kelompok warna mengacu pada lingkaran warna teori Brewster 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Warna Primer 

Warna primer adalah warna dasar yang tidak berasal dari campuran dari 

warna–warna lain. Menurut teori warna pigmen dari Brewster, warna primer 

adalah warna–warna dasar (Ali Nugraha, 2008: 37). Warna–warna lain terbentuk 

dari kombinasi warna–warna primer. Menurut Prang, warna primer tersusun atas 

warna merah, kuning, dan hijau (Ali Nugraha, 2008: 37, Sulasmi Darma Prawira, 

1989: 21). Akan tetapi, penelitian lebih lanjut menyatakan tiga warna primer yang 

masih dipakai sampai saat ini, yaitu merah seperti darah, biru seperti langit/laut, 

dan kuning seperti kuning telur. Ketiga warna tersebut dikenal sebagai warna 

pigmen primer yang dipakai dalam seni rupa. 
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2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil campuran dua warna primer dengan 

proporsi 1:1. Teori Blon (Sulasmi Darma Prawira, 1989: 18) membuktikan bahwa 

campuran warna–warna primer menghasilkan warna–warna sekunder. Warna 

jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan kuning. Warna hijau 

adalah campuran biru dan kuning. Warna ungu adalah campuran merah dan biru. 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan campuran satu warna primer dengan satu warna 

sekunder. Contoh, warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran warna 

primer kuning dan warna sekunder jingga. Istilah warna tersier awalnya merujuk 

pada warna–warna netral yang dibuat dengan mencampur tiga warna primer 

dalam sebuah ruang warna. Pengertian tersebut masih umum dalam tulisan–

tulisan teknis. 

4. Warna Netral 

Warna netral adalah hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 

1:1:1. Campuran menghasilkan warna putih atau kelabu dalam sistem warna 

cahaya aditif, sedangkan dalam sistem warna subtraktif pada pigmen atau cat akan 

menghasilkan coklat, kelabu, atau hitam. Warna netral sering muncul sebagai 

penyeimbang warna–warna kontras di alam. 
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Gambar 2.2 Pengelompokkan Warna Menurut Brewster 

(Sumber: www.wikipedia.org) 

 

Menurut penelitian secara umum, warna panas merangsang anak-anak, 

orang primitif, sederhana, dan bersifat ekstrovert. Warna dingin bersifat tenang, 

introvert, dewasa, matang. Kesimpulan ini mungkin terlalu empiris dan luas, 

karena reaksi emosional tidak bisa terpatok mutlak pada sesuatu yang teoritis 

namun teori ini bisa juga menjadi pegangan sementara. 

Sementara menurut Hideaki Chijawa dalam bukunya Color Harmony 

membuat klasifikasi lain warna-warna, ia pun mengambil dasar dari 

karakteristiknya yaitu : 

a. Warna hangat : merah, kuning, coklat, jingga. Dalam lingkaran warna 

terutama warna-warna yang berada dari merah ke kuning. 

b. Warna sejuk : dalam lingkaran warna terletak dari hijau ke ungu melalui 

biru. 

c. Warna tegas : warna biru, merah, kuning, putih, hitam. 

d. Warna tua/gelap : warna-warna tua yang mendekati warna hitam (coklat 

tua, biru tua, dsb). 

e. Warna muda/terang : warna-warna yang mendekati warna putih. 
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f. Warna tenggelam : semua warna yang diberi campuran abu-abu. 

Pemilihan warna juga menjadi sesuatu yang vital agar desain yang 

digunakan pada media tersebut bisa terbilang sukses. Pemilihan warna untuk anak 

terkait dengan psikologi anak. Anak-anak sangat suka bermain dan suka dengan 

hal-hal yang berbau ceria. Sehingga penggunaan warna yang membawa kesan 

bahagia dan playful akan diminati anak-anak. Berikut fungsi dari berbagai warna 

menurut Dian Permatasari, M.Psi (Psikolog). 

a. Merah; Memberi kesan semangat sehingga dapat merangsang daya pikir 

dan meningkatkan energi. Tetapi warna merah juga bisa merangsang 

agresivitas sehingga dapat mengakibatkan anak kurang dapat 

berkonsentrasi. Perlu adanya penetral agar warna merah tidak terlalu 

mendominan. 

b. Kuning; Mengesankan terang, memberi nuansa ceria sehingga dapat 

menimbulkan rasa senang, bahagia, sekaligus memotivasi anak. Warna 

kuning juga dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat dan kecerdasan. 

c. Jingga; Meningkatkan kemampuan komunikasi serta membuat anak 

mudah beradaptasi dan bergaul. 

d. Merah muda; Dapat meningkatkan rasa empati dan bersifat feminin. 

e. Biru; Memiliki efek menenangkan, meningkatkan rasa percaya diri serta 

dapat menurunkan kecemasan dan sifat agresif. 

f. Hijau; Memberi rasa sejuk, segar, dan nyaman. Dapat membantu 

meningkatan kekebalan tubuh (sistem imun) dan kemampuan baca anak. 
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2.11 Prinsip Desain 

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi desain yang baik untuk selalu 

memenuhi prinsip-prinsip seperti berikut:  

 

2.11.1 Balance (Keseimbangan) 

Merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun optik. 

Komposisi desain dikatakan seimbang apabila obyek dibagian kiri dan kanan 

terkesan sama berat. Balance dibagi ke dalam 2 macam: 

a. Keseimbangan Simetris (Symmetrical Balance): yaitu keseimbangan yang 

dicapai secara simetris dengan pencerminan dan bisa diukur secara 

matematis yang berarti membagi sisi kiri dan sisi kanan secara rata. 

Keseimbangan ini mempunyai kesan kokoh dan stabil, sesuai untuk citra 

tradisional dan konservatif. 

b. Keseimbangan Asimetris (Asymmetrical Balance): yaitu keseimbangan 

yang bersifat lebih optis atau kelihatannya seimbang. Elemen desain yang 

ditampilkan terlihat tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri namun 

kelihatan seimbang. Keseimbangan ini lebih terkesan dinamis, variatif, 

surprise, dan tidak formal sesuai untuk citra desain yang modern dan 

santai. 

 

2.11.2 Emphasis (Penekanan) 

Informasi yang dirasa paling penting dalam suatu desain harus ditonjolkan 

paling mencolok melalui elemen desain yang kuat agar menarik perhatian dan 

segera terbaca oleh audiens. Penonjolan suatu elemen visual ini disebut dengan 
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focal point atau center of interest. Beberapa cara untuk menciptakan pusat 

perhatian tersebut yakni: 

a. Kontras: kontras disini tidak hanya berlaku pada salah satu warna yang 

dibuat mencolok namun memberi perbedaan paling jelas diantara elemen 

lainnya. Contohnya memberikan alur horizontal pada elemen lain yang 

beralur vertikal atau membuat elemen tersebut lebih besar daripada elemen 

lainnya. 

b. Isolasi Obyek: Mengisolasi atau memisahkan suatu obyek dari kumpulan 

obyek lain akan memberikan perhatian khusus pada obyek yang diisolasi 

tersebut. 

c. Penempatan Obyek: Obyek yang berada di tengah bidang akan menjadi 

focal point. Bila semua informasi dalam satu tempat ditonjolkan maka 

desain menjadi tidak efektif karena hasilnya akan membingungkan audiens. 

2.11.3 Rhythm (Irama) 

Merupakan pola yang dibuat dengan menyusun elemen visual secara 

berulang-ulang. Irama bisa berupa repetisi dan variasi. Repetisi adalah irama yang 

dibuat dengan pengulangan susunan elemen secara konsisten. Sementara variasi 

adalah pengulangan elemen visual yang disertai dengan perubahan bentuk, ukuran 

atau posisi. 

Penyusunan elemen visual dengan interval yang teratur dapat menciptakan 

kesan statis dan kalem. Sementara penyusunan elemen yang disertai pergantian 

ukuran, jarak dan posisi elemen menciptakan suasana yang riang, dinamis dan 

tidak monoton. Repetisi memang dipercaya dapat menciptakan kesan kesatuan 
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dan meningkatkan kenyamanan pembaca. Namun, pengulangan yang monoton 

akan membuat desain secara keseluruhan terasa bland dan membosankan. 

2.11.4 Unity (Kesatuan) 

Desain akan dikatakan menyatu bila terjadi keharmonisan anta elemen-

elemen desain. Kesatuan yang dibentuk tidak bisa hanya dilihat secara fisik. 

Kesatuan antara elemen fisik dan non-fisik yang berarti informasi atau pesan yang 

dibawa disini juga harus terhubung satu sama lain. Kesatuan yang dapat dibangun 

dalam media buku, antara lain: 

a. Mengulang warna, bidang, garis, grid untuk judul, body copy dan caption 

b. Menyeragamkan jenis huruf untuk judul, body copy dan caption 

c. Menggunakan unsur-unsur visual yang memiliki kesamaan warna, tema 

atau bentuk 

d. Mengunakan satu atau dua jenis huruf dengan variasi ukuran dan style 

(bold, italic, dan sebagainya) 

 

2.12 Layout 

Surianto dalam buku Layout Dasar & Penerapannya menerangkan bahwa 

layout dijabarkan sebagai tataletak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yag dibawanya. Melayout 

adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain. Namun seiring 

berkembangnya waktu, proses layout sendiri sudah hampir sama definisinya 

dengan desain itu sendiri. Sebelum benar-benar melayout perlu dibuat 

pertimbangan dasarnya terlebih dahulu yang nantinya akan menjadi panduan 

untuk melayout. Pertanyaan seperti apa tujuan desainnya, siapa target 

audiencenya, pesan apa yang ingin disampaikan, bagaimana meyampaikan 
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pesannya, dimana, kapan dan dengan media apa desain itu akan dilihat audience 

sudah harus terjawab sebelum melangkah lebih jauh. 

Layout sendiri memiliki beberapa elemen yang membentuk kesatuan 

layout. Tujuan adanya elemen-elemen pada layout adalah agar dapat 

menyampaikan informasi dengan lengkap dan tepat. Selain itu, pertimbangan 

kenyamanan dalam membaca seperti kemudahan mencari informasi yang 

dibutuhkan, navigasi dan estetika juga menjadi tujuan keselarasan elemen layout. 

Elemen layout dibagi menjadi 3, yakni: 

a. Elemen teks : Elemen tulisan yang membawa pesan/informasi. Terkadang 

ada beberapa media yang tidak menggunakan tulisan seperti iklan yang 

mengusung konsep visual-driven. 

b. Elemen visual : Elemen bukan teks yang kelihatan dalam suatu layout. 

Terkadang ada beberapa media yang tidak membutuhkan visual seperti 

dokumen ketikan, kamus, buku telepon, dll. 

c. Invisible Elements : Elemen penting yang tidak terlihat secara real 

bentuknya. Berfungsi sebagai acuan penempatan/fondasi elemen lainnya. 

Contohnya adalah margin (batas kertas) dan grid (garis bantu) 

 

2.13 Kertas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kertas merupakan barang 

lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu dan sebagainya yang biasa ditulisi 

atau untuk kertas pembungkus dan sebagainya. Natural paper atau kertas seni dapat 

dibuat dari serat-serat tanaman, selain kayu, seperti jerami, ijuk, eceng gondok, dan 

sebagainya. Menurut Ayunda, kertas adalah material berupa lembaran tipis dari 

kompresi serat pulp yang telah menjalani proses penggilingan dan pengeringan. 



39 

 

Secara umum kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya 

dan kertas industri. Macam kertas yang termasuk kertas budaya adalah kertas-

kertas cetak dan kertas tulis yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan 

kebudayaan manusia, contohnya adalah kertas buku, koran dan kertas amplop. 

Sementara kertas industri adalah kertas yang berguna dalam keperluan produksi 

baik sebagai bahan baku ataupun bahan pendukung suat produksi. Contoh kertas 

industri yakni kertas kantong kertas minyak, pembungkus buah-buahan, kertas 

bangunan, kertas isolasi elektris, karton dan pembungkus sayur-sayuran. 

Beberapa macam jenis kertas yang sering digunakan dalam industry 

percetakan antara lain: 

1. Art Paper 

Bahan art paper memiliki permukaan yang licin sehingga tidak cocok bila 

digunakan sebagai media menulis. Art paper kerap digunakan sebagai kartu 

undangan, kartu nama, majalah, catalog, flyer, dan lainnya. Gramasi yang umum 

digunakan 85 gr, 100 gr, 115 gr, 120 gr, dan 150 gr. Selain beratnya, gramasi juga 

mempengaruhi ketebalan art paper. 

2. Art Carton 

 Art carton memiliki sifat yang mirip dengan art paper dengan berbahan 

dasar karton. Selain itu, art carton memiliki gramasi yang lebih berat sehingga 

lebih tebal dari art paper. Gramasi yang umum digunakan adalah 190 gr, 210 gr, 

230 gr, 260 gr, 310 gr, 350 gr, dan 400 gr. Art carton biasanya digunakan sebagai 

cover buku, brosur, paper bag, kartu nama, dan lainnya. 
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3. Fancy Paper 

 Jenis kertas ini sangat cocok untuk membuat kartu undangan, karena 

teksturnya yang unik sehingga dapat memberi kesan premium atau mewah. 

Gramasi yang tersedia dipasaran adalah 80 gr, 100 gr, 220 gr, dan 300 gr. 

4. Corugated 

 Memiliki kemiripan komposisi seperti kardus hanya saja lebih tipis dengan 

lapisan kertas bergelombang di dalamnya. Namun jenis corrugated ini cukup tebal 

sehingga bisa digunakan untuk kemasan produk atau kartu undangan eksklusif 

untuk berbagai acara formal. Umumnya corrugated hanya tersedia warna cokelat 

saja. 

5. Bookpaper 

 Kertas ini berwarna agak cream atau kecoklat-coklatan dengan ketebalan 

standar yang banyak digunakan adalah 55 gsm atau 57.5 gsm. Biasanya digunakan 

untuk buku novel dan buku cerita. Kertas ini juga sering disebut kertas storenso. 

6. Ivory 

 Ivory memiliki kemiripan dengan art carton dan art paper. Namun kertas 

ivory memiliki warna yang lebih buram dan hanya memiliki satu sisi dengan 

permukaan licin. Gramasi yang biasa digunakan 210 gr, 230 gr, 250 gr, 310 gr, 

dan 400 gr. Jenis kertas ini sangat cocok untuk poster, buku agenda dan kemasan 

beberapa produk makanan. 

7. Kertas Samson 

 Merupakan kertas hasil daur ulang dan lebih sering digunakan untuk 

bahan paper bag atau amplop surat. Umumnya, kertas samson berwarna cokelat 

dengan pilihan gramasi 70 gr, 80 gr, 150 gr, dan 220 gr. 
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8. Kertas BW/BC/Manila 

 Kertas BW (blues white) memiliki beberapa nama seperti kertas BC atau 

kertas manila. Kertas ini bertekstur halus pada permukaannya dan memiliki varian 

warna yang cukup banyak. Gramasi yang umum digunakan yakni 160 gr, 220 gr, 

dan 250 gr. 

9. Kertas Duplex 

 Merupakan kertas yang paling sering digunakan untuk kemasan makanan, 

seperti kotak kue, kemasan nasi kotak dan lainnya karena bahannya yang cukup 

kuat dan solid. Kertas duplex terdapat dua varian, ada yang satu sisi berwarna 

putih dan sisi lainnya berwarna abu-abu dan yang berwarna putih pada kedua 

sisinya. Kertas duplex juga memiliki beberapa tipe gramasi, yaitu 230gr, 250gr, 

270gr 300gr, 350gr, dan 400gr. 

10. Concorde 

 Tersedia dalam berbagai warna. Memiliki gramasi 160 gr, 220 gr, 220 gr, 

dan 250 gr. Jenis kertas ini cocok untuk kartu nama dan booklet karena memiliki 

terkstur yang lembut saat dipegang. 

11. Kertas Linen/Buffalo 

 Memiliki tekstur sendiri pada permukaannya dan cukup tebal. Terdiri dari 

pilihan warna yang bervariasi. Gramasi yang umum dipasaran adalah 220gr dan 

250gr. Kertas linen sering digunakan untuk cover agenda, notes atau buku. 

12. Board Paper 

 Kertasnya tebal dan sangat kaku. Umumnya hanya tersedia dalam warna 

cokelat dan kuning. Board Paper pada hakikatnya termasuk kertas karton namun 
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memiliki varian ketebalan yang berbeda, yakni 0,4 mm hingga 4,3 mm. Jenis 

kertas ini biasanya digunakan sebagai bahan cover buku. 

13. Kertas HVS 

 Merupakan jenis kertas yang paling sering digunakan. Berwarna putih 

dengan tekstur yang agak kasar sehingga sangat cocok digunakan untuk menulis, 

cetak dokumen atau buku, dan keperluan kantor lainnya. Ukuran kertas HVS 

cukup bervariasi, tersedia ukuran A4 hingga A0, ukuran F4, dan ukuran Q4. 

Sementara gramasi yang tersedia dipasaran adalah 70gr, 80gr, dan 100gr. 

 

2.14 Metode Kajian Sosial 

Di Indonesia, dunia desain dan seni rupa tidak memiliki hubungan yang 

baik dengan dunia ilmu sosial. Namun secara umum, masyarakat mulai sadar 

tentang pentingnya sosiologi dalam wacana desain. Karya-karya desain lama 

menciptakan situasi sosial sementara kajian sosial di bidang desain meneliti 

perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh desain. Hasil kajian sosial ini nantinya 

berguna untuk analisis sosial yang kemudian diterima oleh desainer dalam wujud 

pertanyaan-pertanyaan baru. Hal ini kemudian berguna untuk penciptaan desain 

baru demi kehidupan masyarakat yang lebih maju. Pengaruh desain disini bahkan 

bisa berimbas terhadap terciptanya kebijakan sosial yang baru (Sachari, Agus: 

2005). 

Penerapan teori The Need for Achievement (n-Ach) milik David 

McClelland dapat berguna untuk kepentingan sosial karena orientasi utamanya 

yakni aplikasi strategi demi pembangunan dalam berbagai bidang. Teorinya yang 

paling terkenal tersebut, berorientasi pada kebutuhan atau dorongan individu 

untuk berprestasi. Individu yang memiliki keinginan kuat untuk memiliki masa 
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depan yang cerah akan berusaha stay in-lane dan membawa aura positif di 

sekitarnya. Pada akhirnya, kesuksesan yang dia raih tidak hanya memberikan 

kepuasan batin secara individualis namun membangun lingkungan yang baik di 

sekitarnya yang berarti kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. 


