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ABSTRAK 

 

 Di Indonesia terkenal akan ragam flora maupun fauna. Akan tetapi saat 

ini keberadaan spesies satwa tersebut terancam punah. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor akan tetapi yang paling mendasar yaitu faktor dari alam maupun 

dari manusia. Karena keberadaan satwa tersebut terancam punah maka akan 

perpengaruh besar terhadap populasi, peran satwa tersebut, hinggga terhadap 

ketidaksinambungan ekosistem di alam aslinya. Faktanya, terdapat beberapa 

kasus yang membuat satwa langka tersebut terancam punah yaitu perburuan liar 

hingga penjualan satwa langka secara ilegal yang dilakukan oleh berbagai 

kalangan baik dari segi kalangan pelajar. Hal ini membuktikan bahwa 

sebenarnya masyarakat khususnya generasi penerus bangsa Indonesia 

memerlukan edukasi sejak dini agar mereka mendapatkan wawasan yang lebih 

luas dan dapat berfikir secara kritis dengan tujuan untuk melestraikan, 

melindungi, menyayangi satwa-satwa langka yang ada di Indonesia untuk masa 

yang akan datang. Dengan menganalisa permasalahan yang ada dalam 

masyarakat ini bertjuan untuk memberikan suatu edukasi berupa buku ilustrasi 

yang dapat menambah wawasan pada anak, menambah minat baca pada anak, 

dan meningkatkan rasa peduli terhadap satwa langka di Indonesia. Berangkat 

dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk merancang 

media edukasi satwa-satwa langka di Indonesia dalam bentuk buku ilustrasi yang 

dipersempit membahas satwa mamalia darat dengan teknik digital watercolor 

sebagai upaya untuk mengedukasi anak usia 6-12 tahun. 

 
 

Kata kunci: Buku ilustrasi, Satwa Langka, Digital Watercolor, Pelestarian  

Satwa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan alamnya, baik dari segi flora 

dan fauna. Menurut penelitian ahli biologi dunia, Indonesia merupakan negara yang 

menempati urutan kedua dalam kekayaan keanekaragaman hayati fauna setelah 

Brasil (Noerdjito dkk, 2001:ii). Bahkan untuk populasi keragaman spesies fauna di 

Indonesia kini sudah terancam punah. Dengan banyaknya spesies fauna yang 

semakin langka ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia telah mengupayakan 

beberapa alternatif untuk mempertahankan populasi satwa tersebut. Beberapa 

upaya pemerintah yang dapat ditemukan saat ini seperti, perlindungan hutan, suaka 

margasatwa, kebun binatang, dan lain sebagainya. Satwa langka yang dilindungi di 

Indonesia menurut WWF Indonesia dan BBKSDA Jatim meliputi Badak Jawa, 

Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Gajah Sumatera, Gajah 

Kalimantan, Orangutan Kalimantan, Kangguru pohon, dan masih banyak lagi. Pada 

tahun 2015 The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

mengatakan bahwa status kanguru pohon masuk kedalam kategori kritis, oleh 

karena itu populasinya di alam Dikabarkan terus menurun akibat adanya kerusakan 

hutan serta perburuan secara liar yang terus menerus. IUCN mencatat bahwa 

populasi kangguru pohon dapat turun sebanyak 80 persen dalam kurun waktu 30 

tahun terakhir.  
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Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya dalam membuat regulasi 

dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dengan adanya 

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang kedua di ikuti dengan 

ditetapkanya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa 

Buru. Sedangkan dari segi masyarakat usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan 

membantu donasi kepada instansi-instansi yang begerak dalam bidang 

perlindungan hewan. Salah satu contohnya yaitu, WFF Indonesia yang menggelar 

upaya penggalangan dana demi kesinambungan kerja konservasi. Meskipun adanya 

usaha dari pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri, populasi serta maraknya 

berita mengenai satwa langka ini tetap masih ada. 

Tabel 1.1 Tabel Populasi Spesies Kunci WWF Indonesia 

Sumber:WWF Indonesia dan IUCN Red List, 2018 
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Seperti trenggiling Sunda yang terancam punah, menurut penilaian oleh 

IUCN Pangolin Specialist Group, trenggiling Sunda akan punah di alam liar jika 

kita tidak menghentikan perburuan ilegal dan perdagangan (Selain Trenggiling 

Sunda, masih banyak lagi spesies satwa di Indonesia yang hampir punah 

(http://www.bbc.com). Selain Trenggiling sunda, beruang madu di daerah riau juga 

dijadikan sebagai hewan buruan yang kemudian dikonsumsi oleh pelaku. Para 

pelaku tidak mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk hewan yang dilindungi 

oleh pemerintah Indonesia (http://www.bbc.com). Berdasarkan sumber referensi 

berita tersebut membuktikan bahwa kehidupan satwa langka di Indonesia terancam 

punah. Dengan berkurangnya populasi satwa langka tersebut tentu akan 

menimbulkan penurunan pelestarian hewan dan menimbulkan adanya ke tidak 

keseimbangan ekosistem. Dibalik adanya penurunan populasi satwa langka di 

Indonesia terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Faktor 

penyebab utama menurunnya populasi satwa langka yaitu antara faktor alam dan 

perbuatan manusia (Muhamad Erwin. 2008:48).  

Di samarinda, polisi hutan menangkap pelaku yang menjual belikan satwa 

langka mirisnya pelaku ini adalah anak dibawah umur yang seharusnya menjadi 

melindungi satwa langka sebagai penerus generasi bangsa. Alasan pelaku 

melakukan hal tersebut karena di Samarinda, minat masyarakat lebih menyukai 

untuk memelihara spesies satwa langka yang jarang dipelihara oleh masyarakat 

pada biasanya. (http://kaltim.tribunnews.com). Dari permasalahan tersebut maka 

peneliti mengharapkan adanya suatu perubahan melalui generasi penerus bangsa 

dalam menyikapi permasalahan satwa langka di Indonesia yang sudah banyak 

dijumpai hingga kini. Generasi penerus bangsa dan masyarakat memerlukan 



4 
 

informasi dan pengetahuan yang cukup untuk terus dapat menyuarakan dan 

menemukan jalan yang harmoni antara kehidupan manusia dan satwa liar 

(https://forestsnews.cifor.org/). Oleh karena itu, diperlukannya wawasan edukasi 

mengenai satwa langka di Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Melalui 

edukasi sejak awal tentunya akan memudahkan kita dalam membangun sikap 

peduli, menimbulkan perkembangan yang baik kedepannya, serta memiliki 

wawasan luas tentang satwa langka di Indonesia. Wawasan yang diberikan kepada 

anak-anak generasi penerus bangaa Indonesia bertujuan untuk lebih mengenal dan 

mengetahui ekosistem satwa dilindungi Undang-Undang. Sehingga, mereka akan 

lebih paham dan menjadi pemberi informasi kepada para orang tua serta masyarakat 

lainnya untuk menjaga dan melestarikan satwa yang dilindungi 

(https://kumparan.com).                                                                                                           

Pemberian edukasi mengenai satwa langka di Indonesia bisa diberikan 

melalui berbagai macam cara. Salah satunya dengan buku, Dengan membaca buku 

akan dapat dijadikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan juga dapat 

menambah minat baca anak. Tujuan dari membaca sendiri dapat menimbulkan 

pemikiran yang lebih terbuka untuk melihat koneksi antara ide-ide dan bagaimana 

cara menggunakannya (Putra, 2008:8). Selain itu pula, Anak-anak cenderung 

menyukai buku bacaan yang memiliki warna-warna cerah dan lebih menyukai buku 

bacaan yang memiliki banyak gambar dibandingkan tulisan. Hal ini bertujuan agar 

anak tidak merasa bosan saat membaca buku tersebut (https://bp-guide.id). Buku 

bacaan yang dirasa tepat oleh peneliti untuk memberikan edukasi kepada anak 

adalah buku ilustrasi. Buku ilustrasi yang baik yaitu yang mengajarkan tentang 

sebab-akibat, panduan moral bagi emosi anak, membedakan mana yang baik dan 
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buruk, yang benar dan salah. Oleh karena itu, buku ilustrasi dirasa tepat oleh penulis 

sebagai cara untuk mengedukasi anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa 

mengenai satwa langka di Indonesia (https://nourabooks.co.id/) Karena dengan 

buku ilustrasi sebagai media edukasi inilah dapat meningkatkan perkembangan 

kognitif pada anak usia 6-12 tahun. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka disimpulkan 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana merancang buku ilustrasi satwa langka di Indonesia dengan teknik 

digital watercolor sebagai media edukasi anak usia 6 - 12 tahun 

1.3  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perancangan buku ilustrasi satwa langka di Indonesia dengan 

teknik digital watercolor sebagai media edukasi anak usia 6 - 12 tahun akan dibatasi 

hanya merancang: 

1. Buku Ilustrasi tentang satwa langka mamalia darat di Indonesia berdasarkan 

spesies satwa kunci berdasarkan data dari WWF Indonesia 

2. Menggunakan media pendukung berupa pembatas buku, sticker, post card, 

gantungan kunci, poster, pin, x-banner, notebook. 

1.4  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang buku ilustrasi satwa langka di 

Indonesia dengan teknik digital watercolor sebagai media edukasi anak usia 6 - 12 

tahun. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua: 

1.5.1  Manfaat Praktis 

Hasil perancangan ini sebagai sarana edukasi, dan wawasan untuk 

memperkenalkan macam-macam satwa langka (mamalia darat) di Indonesia 

terutama untuk anak-anak usia 6 - 12 tahun. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

wawasan media edukasi dasar bagi anak-anak usia 6 - 12 tahun agar mengetahui, 

memahami, dan turut membantu pelestarian spesies satwa yang hampir punah di 

Indonesia nantinya. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi 

mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan keilmuan tentang hewan-hewan 

yang hampir punah di Indonesia atau keilmuan serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Zoya Rasyidi 

Thoriq, mahasiswa S1 jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom 

dengan judul perancangan buku cerita bergambar untuk anak-anak sebagai media 

pengenalan fauna Indonesia yang dilindungi. Penelitian yang dilakukan oleh Zoya 

Rasyidi Thoriq lebih menekankan permasalahan terhadap buku cerita 

bergambarnya. Karena dalam penelitiannya, Zoya membandingkan antara buku 

cerita bergambar luar negeri dan Indonesia memiliki perbedaan untuk menarik 

minat baca anak. Selain itu implementasi media buku yang dipilih yaitu buku cerita 

bergambar. Sedangkan perancangan dari buku penulis yaitu berupa buku ilustrasi 

dengan pembahasan yang sama. Akan tetapi pembahasan yang dipilih peneliti lebih 

mengarah terhadap satwa langka mamalia darat di Indonesia.  Teknik yang 

digunakan peneliti dalam buku ilusrasi satwa langka (mamalia darat) yaitu digital 

watercolor.  

Selain itu terdapat pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhimas 

Prasetiyo, mahasiswa S1 jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya dengan judul perancangan Buku Refrensi Seni Tari 

Bedhaya Ketawang dengan Menggunakan Teknik Digital Watercolour Illustration 

Kepada Remaja Guna Melestarikan Budaya Bangsa. Berbeda pula dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Dhimas Prasetiyo, Dhimas mengangkat 

perancangan mengenai kebudayaan seni tari di Indonesia, yaitu Seni Tari Bedhaya 
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Ketawang. Sedangkan dari segi teknik yang digunakan dalam karyanya, Dhimas 

menggunakan teknik digital watercolor. Hal tersebut memiliki kesamaan dari segi 

teknik yang digunakan oleh peneliti saat ini, yaitu teknik digital watercolor.  

2.2 Satwa 

Definisi satwa merupakan segala macam jenis sumber daya alam hewani 

yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. (Dirjen Perlindungan 

Hutan & Pelestarian Alam : 1996). Maksud dari satwa ini lebih umum dikenali 

dengan sebutan binatang atau hewan, contoh satwa seperti beruang, harimau, gajah, 

hiu, ikan pari, jerapah, rusa, dan masih banyak lagi contohnya. Dari berbagai 

macam satwa tersebut, ada beberapa satwa yang populasinya masih jauh dar kata 

langka dan ada pula yang diambang kelangkaan. Menurut 

pengertianmenurutparaahli.net, Satwa juga disebut Sebagai salah satu sumber daya 

alam sebab sama halnya dengan tumbuhan yang sama sama sebagai makhluk hidup 

yang berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. 

2.3 Peran satwa dalam ekosistem di Indonesia 

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwa liar, sebagai 

individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di 

alam. Secara umum, beberapa jenis satwaliar merupakan konsumen pertama dalam 

piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, 

ketiga dan seterusnya (Fachruddin M Mangunjaya, dkk 2017:39).  

Maka dari itu kelangsungan kehidupan para satwa juga bergantung terhadap 

satu sama lain. Dalam artian jika adanya penurunan dari salah satu rantai makanan 

dari salah satu maka juga berpengaruh besar dalam kelancaran kehidupan satwa 

tersebut. Tentu hal ini akan membuktikan bahwa jika salah satu jenis diantara satwa 
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akan memicu terjadinya masalah ekologis. Dalam rantai makanan suatu jenis satwa 

tentunya satwa yang berperan utama seperti harimau akan berpengaruh terhadap 

akan ketidaksinambungan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan 

kehilangan suatu spesies pada umumnya. 

2.4 Satwa Langka di Indonesia 

Makna satwa langka menurut KBBI yaitu merupakan binatang yg tinggal 

sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Indonesia adalah salah satu tempat habitat 

bagi satwa endemik atau satwa yang mendiami satu wilayah saja. Jumlah mamalia 

endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis 

(IUCN, 2013).  Dari jumlah tersebut ada beberapa jenis satwa yang saat ini masuk 

dalam zona merah atau Red List. Zona merah yang dimaksud yaitu satwa yang 

mendekati kelangkaan dari segi populasinya. Beberapa spesies satwa langka yang 

masuk dalam Red List berdasarkan data website resmi WWF Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Spesies kunci: Badak Jawa, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, 

Orangutan Sumatera, Gajah Sumatera, Gajah Kalimantan, Orangutan 

Kalimantan, Penyu, Kangguru pohon 

b. Spesies yang terancam eksploitasi / penangkapan berlebih: Ramin, Hiu , 

Terumbu Karang, Tuna 

c. Dengan melindungi spesies kunci dan spesies yang terancam eksploitasi 

berlebih, spesies penting lain juga terlindungi oleh WWF Indonesia adalah 

sebagai berikut: Bekantan, Burung Rangkong, Beruang Madu, Macan 

Dahan, Kucing Emas, Kucing Congkok, Kambing hutan, Kelinci sumatera, 

Pesut Air Tawar, Hiu Paus 



10 
 

Sedangkan data spesies satwa langka di Indonesia menurut data BBKSDA Jawa 

Timur jika dikerucutkan dalam bagian mamalia darat adalah sebagai berikut: 

Banteng, anoa gunung, harimau sumatera, landak jawa, kukang jawa, kangguru 

pohon, trenggiling, beruang madu, badak jawa, badak sumatera, dan masih banyak 

lagi. Berikut ini adalah penjabaran dari spesies satwa payung atau kunci: 

1.  Harimau Sumatera 

Harimau Sumatera atau Panthera sumatrae telah lama terpisah dan 

terisolasi oleh lautan yang luas di Pulau Sumatera. harimau sumatera memiliki 

warna kulit yang relatif lebih gelap, dengan pola loreng yang lebih rapat, serta 

ukuran tubuh yang relatif kecil. Harimau sumatera termasuk hewan payung atau 

kunci sebab konservasi harimau akan berdampak pada terselamatkannya banyak 

jenis flora dan fauna lain yang hidup di wilayah jelajah yang luas tersebut. Saat ini, 

hutan hujan tropis Sumatera yang menjadi tempat hidup utama harimau Sumatera 

ini telah mengalami degradasi yang hebat, hingga menyisakan fragmen-fragmen 

tutupan hutan di sejumlah tempat. Salah satu area pentng bagi harimau seperti yang 

terdapat di wilayan Kerumutan – Kampar, riau. Sebab kawasan ini menjadi salah 

satu tempat hidup harimau yang masih tersisa untuk ditengah ancaman dan tekanan 

pembukaan hutan. IUCN (World Conservation Union - sebuah lembaga konservasi 

dunia yang telah mengategorikan harimau sumatera dalam status “critically 

endangered” atau satwa langka yang kritis, yang merupakan kategori tertinggi 

sebelum dinyatakan “punah di alam”. Pemerintah Indonesia telah melindungi 

harimau sumatera sejak tahun 1970. Landasan hokum yang diterbitkan pada saat 

itu adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 421/Kpts/Um/8/1970 yang dikeluarkan 

tanggal 26 Agustus 1970 selain itu BBKSD Riau juga memunculkan program “ex-
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situ” Harimau sumatera dapat hidup pada berbagai elevasi mulai dari 0 sampai 

3.000 mdpl dan hidup soliter, terkecuali pada masa berbiak.  

 

 

 

Harimau dapat menghabiskan hingga 18 kilogram daging sekali makan atau 

setara dengan seekor satwa mangsa berukuran besar (misalnya rusa) setiap 

minggunya. Lantaran daerah habitat yang tersedia untuk dijelajahi semakin 

menyempit, dan populasi mangsa yang semakin menurun; sementara populasi 

manusia pun semakin meningkat, satwa penghuni hutan pun terpaksa berselisih 

dengan masyarakat. Penyebab populasi harimau Sumatera semakin menurun 

disebabkan oleh beberapa kasus yang ada yaitu, terbukanya kawasan hutan yang 

dimana sebagai habitat satwa tersebut, perburuan liar, diracun, penebangan hutan, 

kebakaran hutan, pemasangan perangkap terhadap satwa-satwa yang menjadi 

buruan harimau sumatera, peningkatan jumlah penduduk. Upaya yang dapat 

dilakukan agar populasi harimau Sumatera tidak terancam punah adalah sebagai 

berikut: mengkonversi hutan alam, Peran lahan akasia sebagai tambahan habitat 

dan perluasan wilayah jelajah, meningkatkan pengetahuan mereka tentang harimau 

Tabel 2.1 Daftar jumlah kasus dan korban akibat konflik harimau dengan 

manusia di sumatera 1978-1997 

Sumber:WWF Indonesia, 2018 
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dan konservasi alam pada umumnya, Pemerintah mendeklarasikan sebuah kawasan 

penting, Tesso Nilo sebagai taman nasional perlindungan gajah dan harimau 

sumatera di alam. WWF berpartisipasi aktif dalam penyusunan strategi dan rencana 

aksiharimau Sumatera 2007-2017 yang dikooridinir oleh Departemen Kehutanan 

RI. Motif belang pada harimau sangatlah unik laiknya sidik jari manusia. Air liur 

harimau berfungsi sebagai antiseptik yang membantu mengobati lukanya. 

2.  Badak Jawa 

Badak jawa atau Rhinoceros sondaicus merupakan spesies yang paling 

langka diantara lima spesies badak yang ada di dunia. Berdasarkan Red List Data 

Book oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources), badak Jawa juga termasuk kategori critically endangered atau terancam 

punah, dan mendapat prioritas utama untuk diselamatkan dari ancaman kepunahan. 

Saat ini, badak jawa hanya ada di Ujung Kulon Indonesia dan populasi saat ini 

mencapai 50 ekor, dengan populasi yang kecil dan lokasi habitat yang terisolir dan 

rawan bencana alam. Fakta tersebut mengakibatkan badak jawa menghadapi 

berbagai ancaman terhadap populasi dan habitatnya. Selain itu, adanya aktivitas 

illegal, baik yang dilakukan oleh pendatang maupun masyarakat lokal, di zona inti 

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) juga dapat mengancam habitat badak Jawa. 

salah satu strategi penyelamatan populasi badak Jawa adalah membentuk populasi 

baru diluar habitat TNUK (second population/habitat) melalui translokasi setelah 

dilakukan kajian yang mendalam mengenai lokasi dan indukan yang akan 

dipindahkan. Populasi badak Jawa yang sedikit menyebabkan rendahnya 

keragaman genetis. Hal ini dapat memperlemah kemampuan spesies ini dalam 

menghadapi wabah penyakit atau bencana alam. Ancaman lain bagi populasi badak 
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Jawa adalah meningkatnya kebutuhan lahan sebagai akibat langsung pertumbuhan 

populasi manusia, adanya penurunan kualitas habitat akibat hadirnya tanaman 

langkap, penebangan ilegal dan perburuan liar, fenomena perubahan iklim, 

terutama meningkatnya permukaan air laut juga menjadi ancaman terhadap habitat 

badak Jawa di semenanjung Ujung Kulon. Dari pengamatan lapangan khususnya di 

bagian leher semenanjung Ujung Kulon, telah terjadi penyusutan daratan yang 

signifikan. Meskipun Badak Jawa termasuk satwa yang memiliki kaki yang pendek 

dan bertubuh berat, badak dapat berlari kencang sekitar 50 km/jam. 

a. Deskripsi Fisik 

1) Cula kecil dengan panjang sekitar 25 cm untuk badak jantan 

sementara badak betina hanya memiliki cula kecil atau tidak sama 

sekali dan hanya memiliki satu cula. 

2) Berat badan antara 900 – 2.300 kg, dengan panjang badan 2 – 4 

meter dan tinggi 1.7 meter. 

3) Berwarna abu-abu dengan tekstur kulit yang tidak rata dan berbintik. 

4) Badak jantan mencapai fase dewasa setelah 10 tahun, sementara 

betina pada usia 5 sampai 7 tahun dengan masa mengandung selama 

15 – 16 bulan. 

5) Bagian atas bibirnya meruncing untuk mempermudah mengambil 

daun dan ranting. 

3. Badak Sumatera 

Badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis adalah satu-satunya badak 

Asia yang memiliki dua cula. Badak Sumatera memiliki ukuran badan terkecil 

dibandingkan semua sub-spesies badak di dunia. populasinya di alam saat ini 
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diperkirakan kurang dari 300 ekor. Satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis 

yang terancam punah (critically endangered) dalam daftar merah spesies terancam 

lembaga konservasi dunia, IUCN. Habitat Badak Sumatera mencakup hutan rawa 

dataran rendah hingga hutan perbukitan.  

a. Deskripsi Fisik 

1) Badak Sumatera juga dikenal memiliki rambut terbanyak 

dibandingkan seluruh sub-spesies badak di dunia, sehingga sering 

disebut hairy rhino (badak berambut). telinga yang besar 

2) kulit berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan sebagian besar 

ditutupi oleh rambut dan kerut di sekitar matanya 

3) Panjang cula depan biasanya berkisar antara 25 - 80 cm 

4) cula belakang biasanya relatif pendek dan tidak lebih dari 10 cm 

5) Saat anak badak sumatera lahir hingga remaja biasanya kulitnya 

ditutupi oleh rambut yang lebat berwarna coklat kemerahan 

6) Jika badak sumatera bertambah tua rambut yang menutupi kulitnya 

akan tumbuh semakin jarang dan berubah kehitaman.  

7) Panjang tubuh satwa dewasa berkisar antara 2-3 meter dengan tinggi 

1 - 1,5 meter. Berat badan diperkirakan berkisar antara 600-950 kg 

Ancaman yang membuat badak sumatera kian sulit untuk ditemui 

disebabkan oleh perburuan liar untuk diambil bagian culanya maupun bagian-

bagian tubuh lainnya Sebab dipercaya sebagai bahan obat trandisional. Rusaknya 

hutan diiringi dengan berbagai aktivitas yang tidak berkelanjutan oleh manusia 

telah menyebabkan semakin terdesaknya populasi badak Sumatera menuju 

kepunahan. Selain itu, upaya-upaya untuk menghentikan perdagangan cula badak 
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dan produk-produk lainnya yang berasal dari tubuh satwa dilindungi tersebut, 

menjadi konsumen yang cermat dengan membeli produk minyak kelapa sawit dan 

hasil hutan yang telah bersertifikat agar turut membantu dan tidak memperparah 

pelebaran habitat badak yang kini kian sempit. pendekatan ekologi dan 

sosiokultural menjadi kunci utama dalam upaya pelestarian badak. 

4. Gajah Kalimantan 

Gajah Kalimantan atau Elephas maximus borneensis merupakan subspesies 

dari gajah asia yang hanya bisa ditemukan di sebagian kecil wilayah Borneo, di 

antaranya di Sabah Malaysia dan wilayah utara Kalimantan Timur.  mempunyai 

ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan subspesies Gajah Asia lainnya 

maupun dengan Gajah Afrika. Habitat utama Gajah Kalimantan meliputi Hutan 

Dipterocarpa Dataran Rendah, Hutan Dipterocarpa Perbukitan, Hutan Tepian-

sungai, Hutan Ek Pegunungan Rendah dan Hutan Rawa. Konversi habitat gajah 

kalimantan tersebut diatur oleh Permenhut No. P44/Menhut-II/2007 tentang 

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi untuk Gajah Sumatera dan Gajah 

Kalimantan. IUCN mengklasifikasikan gajah Kalimantan ini dalam kategori 

genting (endangered). Hasil penelitian WWF-Indonesia dan BKSDA Kaltim pada 

tahun 2007-2012, memperkirakan populasi gajah Kalimantan tersebut berada pada 

kisaran 20-80 ekor saja. 

a. Deskripsi Fisik 

1) Gajah Kalimantan berukuran lebih kecil dibanding Gajah Afrika 

ataupun subspesies Gajah Asia lainnya.  

2) Gajah jantan memiliki tinggi badan antara 1,7 hingga 2,6 m, 

sedangkan gajah betina mempunyai tinggi badan antara 1,5 hingga 
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2,5 m. Gajah Kerdil Kalimantan Warna kulit berwarna abu-abu 

kehitaman. 

3) Ukuran telinga yang lebih besar 

4) ekor lebih panjang sehingga hampir mencapai tanah dan ukuran 

badan yang lebih gemuk.  

5) Gading gajah berbentuk lurus 

5. Gajah Sumatera 

Gajah Sumatera atau Elephas Maximus Sumatranus merupakan satwa yang 

saat ini berada dalam status Kritis (Critically Endangered) dalam daftar merah 

spesies terancam punah oleh Lembaga Konservasi Dunia – IUCN dengan jumlah 

populasi 2.400-2.800 individu. Habitat gajah Sumatera berada di Hutan primer dan 

hutan sekunder. Di Indonesia, Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi 

menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 7/1999 

tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Masuknya Gajah Sumatera 

dalam daftar tersebut disebabkan oleh aktivitas pembalakan liar, penyusutan dan 

fragmentasi habitat, serta pembunuhan akibat konflik dan perburuan. Perburuan 

biasanya hanya diambil gadingnya saja, sedangkan sisa tubuhnya dibiarkan 

membusuk di lokasi. Produksi kelapa sawit yang berlebihan dan membuat sumber 

makanan kesukaan gajah Sumatera ini kian jarang ditemui. Ratusan gajah mati atau 

hilang di seluruh Provinsi Riau sejak tahun 2000 sebagai akibat berbagai 

penangkapan satwa besar yang sering dianggap ‘hama’ ini. 

a. Deskripsi Fisik 
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1) Gajah Sumatera mempunyai ukuran tinggi badan sekitar 1,7 

- 2,6 meter. 

2) Berat badan gajah sumatera mencapai 4 - 6 ton 

3) Gading gajah jantan lebih pendek sekitar, sedangkan gading 

gajah betina tersembunyi dibalik bilik bibirnya. 

4) Telinga lebih kecil  

5) Ukuran tubuhnya lebih ramping 

6) Ekor tidak sampai menyentuh tanah 

7) Bentuk gading melengkung 

6. Orang Utan Kalimantan 

Orang Utan Kalimantan atau Pongo pygmaeus terdapat tiga sub-spesies 

orangutan yaitu Pongo pygmaeus yang ditemukan di barat laut Borneo, P.p wurmbii 

di Borneo bagian tengah, dan P.p morio di timur laut Borneo. Dari ketiga sub-

spesies orangutan Borneo tersebut, P.p. wurmbii merupakan sub-spesies dengan 

ukuran tubuh relatif paling besar, sementara P.p. morio adalah sub-spesies dengan 

ukuran tubuh relatif paling kecil. Estimasi populasi sebesar 3,000 hingga 4,500 

individu. Orangutan Borneo umumnya ditemukan di hutan dataran rendah (di 

bawah 500 m dpl). Hutan dan lahan gambut yang menjadi lokasi tanaman berbuah 

besar merupakan pusat dari daerah jelajah orangutan.  Ketiga sub-spesies orangutan 

Borneo adalah spesies langka dan sepenuhnya dilindungi oleh perundang undangan 

Indonesia. Orangutan umumnya memakan buah dan daun, tetapi mereka juga 

dikenal dalam keahliannya untuk menggunakan ranting sebagai alat menyendok 

rayap keluar dari lubang di pohon untuk camilan. 
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Spesies ini diklasifikasikan oleh CITES ke dalam kategori Appendix I (species yang 

dilarang untuk perdagangan komersial internasional karena sangat rentan terhadap 

kepunahan). Beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh orangutan Borneo adalah 

kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, perburuan dan perdagangan 

orangutan untuk menjadi satwa peliharaan. Dalam satu dekade terakhir, tiap 

tahunnya, setidaknya 1,2 juta hektar kawasan hutan di Indonesia menjadi lokasi 

penebangan berskala besar, pembalakan liar, serta konversi hutan untuk pertanian, 

perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Upaya yang dilakukan meliputi 

Kampanye penyadartahuan tentang konservasi orangutan kapada kelompok-

kelompok masyarakat, terutama masyarakat lokal yang tinggal berbatasan dengan 

habitat orangutan, Memfasilitasi terciptanya jaringan kawasan lindung sebagai 

sebuah kawasan perlindungan. 

a. Deskripsi Fisik 

1) Orangutan Borneo termasuk keluarga kera besar dan merupakan 

mamalia arboreal terbesar. 

2) Satwa ini memiliki rambut panjang berwarna merah gelap 

kecoklatan, dengan warna wajah mulai dari merah muda, merah, 

hingga hitam. 

3) Berat orangutan Borneo jantan dewasa mencapai 50 - 90 kg dan 

tinggi badan 1,25 - 1,5 m. Sementara jantan betina memiliki 

berat 30 - 50 kg dan tinggi 1 m. 

4) Pelipis seperti bantal yang dimiliki oleh orangutan Borneo jantan 

dewasa membuat wajah satwa ini terlihat lebih besar. Akan 
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tetapi, tidak semua orangutan Borneo jantan dewasa memiliki 

pelipis seperti bantal 

7. Orang Utan Sumatera 

Orangutan Sumatera atau Pongo abelii merupakan jenis orangutan yang 

paling terancam di antara dua spesies orangutan yang ada di Indonesia. Spesies 

yang saat ini hanya bisa ditemukan di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah 

Sumatera ini kehilangan habitat alaminya dengan cepat karena pembukaan hutan 

untuk perkebunan dan pemukiman serta pembalakan liar. Menurut IUCN, selama 

75 tahun terakhir, populasi Orangutan Sumatera telah mengalami penurunan 

sebanyak 80%. Dalam IUCN Red List, Orangutan Sumatera dikategorikan Kritis 

(Critically Endangered) dengan populasi sekitar 6500 ekor. Orangutan Sumatera 

betina mulai berproduksi pada usia 10-11 tahun, dengan rata-rata usia reproduksi 

sekitar 15 tahun. Rata-rata setiap kelompok terdiri dari 1-2 orangutan dan 

mempunyai daya jelajah sekitar 2-10 kilometer. 

a. Deskripsi Fisik 

1) Orangutan Sumatera mempunyai kantung pipi yang panjang pada 

orangutan jantan 

2) Panjang tubuhnya sekitar 1,25 meter sampai 1,5 meter 

3) Berat orangutan dewasa betina sekitar 30-50 kilogram, sedangkan 

yang jantan sekitar 50-90 kilogram.  

4) Bulu-bulunya berwarna coklat kemerahan. 

Ancaman terhadap populasi orangutan Sumatera mencakup hilangnya 

habitat hutan yang menjadi perkebunan sawit, pertambangan, pembukaan jalan, 

legal dan illegal logging, kebakaran hutan dan perburuan. Upaya yang dapat 
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dilakukan dengan cara mengembangkan Rencana Tata Ruang Berbasiskan 

Ekosistem Pulau Sumatera, WWF Indonesia juga bekerja bersama sejumlah LSM 

yang bergerak di bidang pelestarian orangutan dalam mempublikasikan panduan 

teknis Penanganan Konflik Manusia dan Orangutan di dalam dan sekitar 

Perkebunan Kelapa Sawit. 

8. Kangguru Pohon 

Kanguru Pohon Wondiwoi atau Dendrolagus merupakan salah satu jenis 

kanguru yang hidup di pulau Papua, Indonesia. Kanguru Pohon Wondiwoi bahkan 

merupakan hewan endemik yang bisa ditemukan di pulau Papua saja. Kanguru 

termasuk satu-satunya binatang besar yang bergerak dengan cara melompat. Hal 

tersebut merupakan cara yang efisien sebab dapat mempertahankan energi mereka. 

a. Deskripsi Fisik 

1) Memiliki berat sekitar 9,25 kg 

2) Bulunya berwarna hitam suram dengan beberapa bagian yang 

berwarna kekuningan. 

3) Daerah pantat dan tungkai berwarna kemerahan dengan ekor 

keputihan. 

4) Moncong kanguru pohon bentuknya lebih runcing 

5) Ekornya agak panjang dan bulat, berbulu lebat dari pangkal sampai 

ekornya. 

6) Panjang tubuh satwa ini sekitar 41-77cm, panjang ekor 40-87 cm, 

dan berat tubuhnya bisa mencapai 14,5 kg. 

Habitat Kanguru ini diperkirakan di daerah hutan pegunungan dengan 

ketinggian sekitar 1.600 meter dpl. Daerah sebarannya terbatas di semenanjung 
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pegunungan Wondiwoi Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Kangguru pohon 

lebih banyak melakukan aktifitas di atas pohon. Makanan kesukaannya adalah daun 

dan buah. Selain itu, kanguru khas pulau Papua ini juga memakan biji-bijian, bunga, 

getah, telur, anak burung, dan bahkan kulit. IUCN Red List memprediksi jumlah 

populasi kanguru pohon ini sekitar 50 ekor individu sebagai spesies Critically 

Endangered atau spesies yang sangat terancam punah (Kritis). Semua jenis kanguru 

pohon termasuk satwa yang dilindungi dan termuat dalam Lampiran PP No. 7 

Tahun 1999. Maraknya pembukaan lahan dan perburuan liar merupakan penyebab 

dan ancaman dari populasi satwa tersebut yang kian menurun. Satwa ini telah 

mengalami penurunan populasi lebih dari 80% selama 30 tahun terakhir. Selain itu, 

minimnya pengetahuan masyarakat setempat akan status kangguru pohon 

menyebabkan mereka masih melakukan perburuan baik untuk dikonsumsi 

dagingnya dan sering dijadikan makanan pengganti babi di acara adat. 

2.5  Faktor penyebab satwa langka di Indonesia 

Menurut WWF Indonesia, kelangkaan terhadap spesies satwa di Indonesia 

tidak lepas dari beberapa faktor yang memicu adanya permasalahan tersebut. Jika 

dilihat dari potensi keanekaragaman spesies satwa yang dimiliki Indonesia 

sangatlah banyak. Akan tetapi disamping itu ada beberapa faktor mendasar yang 

menyebabkan angka satwa langka di Indonesia semakin besar. Secara umum jika 

digambarkan penurunan populasi spesies di Indonesia yang menjadi langka 

disebabkan oleh adanya aktivitas manusia itu sendiri. Tanpa disadari aktivitas 

manusialah dapat memicu adanya penurunan populasi spesies satwa langka di 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan seperti lahan yang ditempati oleh banyak 

manusia di dunia ini semakin lama semakin diperluas sehingga mengkorbankan 
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habitat para spesies satwa tersebut. Selain itu penangkapan dan perburuan yang 

berlebihan dapat memicu penurunan populasi satwa yang dilindungi. Dan yang 

terakhir yaitu polusi, polusi dapat berakibat buruk bagi ekosistem spesies satwa 

serta kemampuan bertahan hidup satwa tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya secara tidak langsung aktivitas 

manusia dapat menjadi salah satu faktor penurunan populasi suatu spesies.  

2.6  Mamalia Darat 

Mamalia adalah kelompok hewan vetebrata yang diberi nama berdasarkan 

ciri khas yang mereka miliki yaitu ‘mammary glands’ atau kelenjar susu yang 

digunakan untuk memberi makan anaknya. Dalam tempat tinggal mamalia ada 

berbagai macam yaitu di darat dan laut. Klasifikasi mamalia menurut Wilson dan 

reeder’s dalam bukunya mammal species of the world adalah 5416 spesies, 1229 

genus dan 29 ordo. Mamalia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 

a. Monotrema 

Merupakan kelompok mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur, 

misalnya: platypus paruh bebek. 

b. Marsupial 

Merupakan kelompok mamalia yang berkantung, marsupial ini dapat dijumpai 

pada satwa seperti: kanguru dan wombat. 

c. Mamalia berplasenta 

Merupakan kelompok mamalia yang memiliki plasenta yang berguna sebagai 

saluran untuk menyalurkan makanan pada calon anak di kandungannya. 

Misalnya harimau, sapi, kuda, gajah, dan masih banyak lagi. 
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2.6.1  Ciri-ciri Mamalia 

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan mamalia, beberapa ciri-ciri ini 

dapat menjadi pembeda hewan mamalia dengan hewan lainnya (Siswoko Tedi, 

2009:2). Berikut ini adalah ciri-ciri mamalia: 

a. Memiliki kelenjar susu sehingga mamalia disebut sebagai binatang 

menyusui. Rata-rata indukan akan berhenti menyusui anak-anaknya ketika 

sudah dapat mencari makanan sendiri. 

b. Mempunyai tulang belakang (vertebrata) 

c. Mempunyai rambut atau bulu yang berguna untuk menjaga suhu badannya 

agar tetap hangat 

d. Bernafas menggunakan paru-paru 

e. Mempunyai kelenjar keringat 

f. Berdarah panas, hal ini bertujuan agar mamalia dapat menjaga suhu 

tubuhnya tetap hangat meskipun mereka hidup didaerah yang dingin. 

g. Sebagian mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan (vivipar), 

kecuali platypus dan echidna yang bertelur (ovipar) 

2.6.2 Mamalia berdasarkan cara bergerak 

Berbagai jenis hewan mamalia pasti memiliki bagian tubuh yang menjadi 

tumpuan mereka untuk bertahan hidup (Siswoko Tedi, 2009:3). Pada kera, kaki 

depan berevolusi menjadi tangan untuk bergelantungan di pohon. Berdasarkan cara 

bergerak, mamalia dibedakan menjadi 4 kelompok: 

a. Mamalia Terrestrial 

Merupakan mamalia yang berjalan diatas permukaan tanah. Contohnya yaitu: 

gajah, harimau, zebra, jerapah, rusan, macan tutul, dan masih banyak lagi 
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b. Mamalia Arboreal 

Merupakan mamalia yang bergerak dengan cara memanjat pohon. Contoh 

hewan mamalia ini adalah: monyet, orang utan, tupai, dan masih banyak lagi. 

c. Mamalia Aquatik 

Merupakan mamalia yang bergerak dengan cara berenang dan habitatnya 

berada di air. Contoh hewan mamalia aquatik: Paus, lumba-lumba, ikan pari, 

walrus, dan masih banyak lagi. 

d. Mamalia Aerial 

Merupakan mamalia yang bergerak dengancara terbang. Biasanya hewan yang 

tergolong mamalia aerial ini memiliki ciri sayap dibagian tubuhnya. Contoh 

mamalia aerial yaitu: Kelelawar, Burung atau aves dan masih banyak lagi. 

2.6.3 Berdasarkan jenis makanannya 

Mamalia merupakan hewan yang memiliki berbagai jenis makanan berdasarkan 

spesie masing-masing (Siswoko Tedi, 2009:4). Jika mamalia dikelompokkan dari 

jenis makanannya akan dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

a. Karnivora, merupakan hewan pemakan daging 

b. Herbivora, merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan 

c. Omnivora, merupakan hewan pemakan daging dan tumbuhan 

d. Frugvora, merupakan hewan pemakan buah 

e. Insektivora, merupakan hewan pemakan serangga 

f. Dan ada pula hewan yang memakan darah hewan ternak, contonya 

kelelawar vampir. 

2.7  Anak sekolah dasar 
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Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak dalam UU No.3 tahun 

1997 dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara 

anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah .”  Sedangkan 

dari aspek psikologi, Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah 

pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal 

dari lingkungan. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak telah diatur 

dalam hokum karena pada dasarnya hakikatnya mulia serta berpengaruh besar 

terhadap eksistensi Negara Indonesia. Dalam UU Peradilan Anak yang masuk 

dalam kategori anak ketika sudah berumur 8 tahun sampai 18 tahun yang belum 

pernah menikah. Hal ini dapat dilihat dari psikologi anak yang tergolong masih 

terbilang lugu dan memiliki kepekaan, keingin tahuan, terhadap faktor-faktor dari 

lingkungan baik lingkungan keluarga (dalam) ataupun lingkungan luar. 

 

 

2.7.1 Psikologi anak sekolah dasar 

Anak-anak termasuk kedalam warisan, penjaga sejarah, pemelihara filosofi 

kehidupan dan budaya, lebih dari itu mereka salah satu cahaya masa depan yang 

mulia, bermatabat, dan cemerlang. Pada umur 6-7 tahun seorang anak dianggap 

sudah matang untuk memasuki sekolah. Periode sekolah dasar dimulai dari umur 

6-9 tahun untuk kelas-kelas rendah dan 10-12 tahun untuk kelas tinggi (Depkes RI, 

2008). 
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Sekolah dasar pada anak usia 6-12 tahun dapat memperluas dunia anak dan 

merupakan transisi bagi kehidupan anak dari berbagai aspek. Suharjo (2006) 

menyatakan bahwa ketika anak anak memasuki usia sekolah dasar, lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan adalah selama 6 tahun 

yaitu bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Hal ini juga dijelaskan oleh Fuad Ihsan (2008) 

bahwa sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun. Menurut Montgomery (2008), 

budaya mempengaruhi bagaimana cara anak-anak berkembang, dari antara banyak 

kebudayaan yang ada di dunia ini, anak-anak di dalamnya berkembang dengan cara 

yang saling berbeda satu dengan lainnya. Dari hal tersebut perkembangan anak 

sendiri memerlukan sebuah proses belajar yang dapat meningkatkan kemujuan. 

Pada usia 6 tahun, emosi anak akan semakin matang. Anak akan lebih mudah 

mengerti hal-hal apa saja yang bisa didapatkan dari emosi yang dimiliki oleh si 

anak. Pada fase ini termasuk dalam masa mempersiapkannya untuk kehidupan 

dewasa. Maka dari itu diperlukan adanya keterampilan dan wawasan lebih banyak. 

Santrock (2002) menyebutkan bahwa anak usia 4-6 tahun perkembangan otak 

hampir seperti orang dewasa.  

Memasuki usia diatas 6 tahun hingga 10 tahun anak memiliki 

perkembangan yang berbeda dan tentunya lebih berkembang lagi. Pada usia 

tersebut anak memiliki fokus terhadap hal-hal  yang bersifat eksternal. Hingga 

memasuki usia 8 tahun anak akan banyak memiliki perkembangan di dunia sekolah.  

2.7.2 Karakteristik anak sekolah dasar 

Identifikasi karakteristik siswa perlu dilakukan berdasarkan landasan 

yuridis dan teoretik. Pertama Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan 
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memperhatikan; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. 

Menurut Gessel menjelaskan bahwa perilaku motorik itu meliputi gerakan tubuh, 

koordinasi, dan keahlian mo– torik khusus.10 (Salkind, 2010: 87).  Jika dilihat dari 

aspek kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Konkrit 

Konkrit memiliki arti sebagai proses belajar dari hal hal yang dapat dilihat, 

didengar, dibau, diraba, dan dioyak atik dengan cara memanfaatkan lingkungannya 

sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan yang bernilai 

dari proses hingga hasil akhir. Karena anak akan dihadapkan dengan keadaan yang 

sebenarnya, sehingga terlihat lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 

 

2. Integratif 

Memandang sesuatu sebagai keutuhan dari yang anak pelajari, anak belum 

dapat memilah-milah konsep dari berbagai ilmu seperti dari umum ke bagian-

bagian. 

3. Hierarkis 

Pada tahap ini, cara anak belajar berkembang mulai menunjukan tapahan 

dari hal-hal yang sederhana  ke hal-hal yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, 

diperlukan perhatian mengenai urutan yang logis, keterkaitan antar materi yang 

diajarkan, dan cakupan yang luas dalam mater tersebut. 
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Selain itu, aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum 

pendidikan dan menjadi tolok ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang 

berasal dari bahasa latin cognitio memiliki arti pengenalan, yang mengacu kepada 

proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri (Benjamin Bloom, 

1956). Di umur 6-12 tahun tingkat perkembangan kognitif pada anak mulai banyak 

berkembang. hal ini diutarakan oleh Jean Piaget yang percaya bahwa pemikiran 

anak berkembang menurut tahapan yang terus bertambah kompleks. Tahapan-

tahapan tersebut menurut Jean Piaget adalah sebagai berikut:  

a. 2-7 Tahun 

Pada usia ini anak memilik perkembangan dalam tahap pra-operasional, anak 

mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kedua hal 

tersebut  membuktikan bahwa adanya peningkatan pemikiran yang simbolis dan 

melampaui hubungan informasi sensor dan tindak fisik. 

 

 

b. 7-11 tahun  

Menurut Jean Piaget pada usia 7-11 tahun anak masuk dalam tahap operasional 

konkret, pada usia ini anak dapat berfikir logis mengenak berbagai peristiwa atau 

kejadian yang nyata. Selain itu anak juga dapat menjelaskan atau mengklarifikasi 

suatu benda dalam bentuk-bentuk yang berbeda. 

c. 11-dewasa 
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Pada tahapan ini anak sudah masuk tahapan operasional formal, anak remaja 

berfikir dengan cara lebih abstrak dan logis. Pada usia seperti ini, pemikiran mereka 

lebih idealistik dibandingkan dengan sebelumnya.  

2.7.3  Upaya memfasilitasi perkembangan kognitif pada anak 

Kognitif merupakan proses mengetahui ataupun pengetahuan. Kognitif 

pada anak dapat mempengaruhi aspek yang berkaitan dengan nalar dan proses 

berfikir (Herman Fidaus, 2014). Untuk mengembangkan aspek kognitif pada anak 

ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti berikut ini:  

a. Memberikan contoh atau mendorong anak agar gemar dalam membaca 

b. Mengenalkan lingkungan dengan berbagai informasi yang telah ada 

didalam lingkungannya (seperti sosial, alam (flora dan fauna), transportasi, 

alat-alat dan komunikasi) 

c. Menggunakan rangka, huruf, dan bangun geometri  

d. Melatih anak untuk belajar berfikir sebab akibat 

e. Mengembangkan kemampuan imajinatif atau daya cipta anak 

 

 

2.8  Minat Baca Pada Anak 

Membaca termasuk dalam jendela dunia, maksud ungkapan tersebut 

menggambarkan manfaat dari membaca, yaitu membuka, memperluas wawasan 

serta pengetahuan individu tersebut. Somadayo (2011 : 7) memaparkan bahwa 

dalam setiap aspek kehidupan tentunya akan melibatkan kegiatan membaca. Maka 

dari itu, perlunya mengembangkan minat baca pada anak secara dini, hal ini 
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diperkuat dengan cara pengembangan minat baca dapat ditingkatkan secara 

berkesinambungan agar masyarakat berbudaya  membaca (Kartika, 2004 : 115). 

Dengan membudayakan membaca pada anak secara dini dapat menimbulkan efek 

positif dan dilakukan dengan berkesinambungan. 

Dari sisi lain, orang tua memiliki peran untuk memberikan contoh kepada 

anak-anaknya ketika berada dirumah. Dengan menyediakan waktu dan perhatian 

kepada anak-anaknya, yang tentunya pengaruh orang tua bisa menumbuhkan minat 

baca pada anak. Anak-anak yang asalnya dari rumah akan memiliki banyak 

kesempatan membaca, dalam lingkungan yang penuh dengan beragam bahan 

bacaan, yang nantinya akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi 

(Crawley & Mountain dalam Rahim, 2008 : 19). Piaget (Izzaty, 2008 : 35) 

memaparkan perkembangan kognitif operasional konkret terjadi pada anak usia 

sekolah dasar (6-12 tahun). 

2.9   Definisi Buku 

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

tulisan atau gambar maupun kosong (DEPDIKNAS, 2001). Sejak dahulu banyak 

sekali para ahli yang memaparkan tentang definisi buku itu seperti apa, berikut pula 

beberapa definisi buku menurut para ahli. Menurut Muktiono (2003:2), buku adalah 

sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangunan watak Bangsa. Ada yang 

mengatakan bahwa “buku teks adalah rekaman pikiran rasial yang disusun buat 

maksud maksud dan tujuan-tujuan intruksional” (Hall Quest dalam Tarigan, 

2009:12). Dari berbagai pendapat ahli yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa 

buku merupakan sumber pengetahuan yang di susun untuk memiliki suatu tujuan 
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yang dapat dijadikan sebagai sumber pembangunan bagi dirinya sendiri dan 

lingkungan luas. 

2.10 Ilustrasi  

Ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang dibadikan untuk 

kepentingan lain, yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, 

umpanya cerita pendek di majalah (Soedarso, 1990:1). Selain itu ilustrasi juga 

memiliki artian lain yaitu sebagai suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tak 

berbeda jauh dengan angan-angan, bersifat maya atau virtual. Ilustrasi bekerja hadir 

dalam berbagai diverikasi (Fariz, 2009:14). Dalam buku Desain Komunikasi Visual 

: Teori dan Aplikasi suatu ilustrasi haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut:  

a. Ilustrasi yang baik yaitu komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. 

b. Ilustrasi yang mengguggah pembacanya dari segi hasrat dan perasaan 

c. Ilustrasi memiliki sesuatu yang menarik perhatian yang kuat 

d. Ilustrasi memiliki aspek yang baik dari hal teknik pengerjaan dan seninya. 

e. Ilustrasi yang baik yaitu yang orisinil 

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

kategori berdasarkan level of realism, diantaranya: 

 

1. Representional Art 

Gaya visual representational art meniru objek secara akurat (sama persis) 

dengan objek yang sebenarnya. 

2. Semi- Representional Art 
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Gaya ini tidak terlalu meniru objek secara akurat sehingga muncul elemen 

visual yang menjadi elemen penambah dalam visual. Objek asli masih bisa di 

kenali. 

3. Semi-abstract Art 

Gaya visual ini sudah tidak lagi meniru objek asli karena sudah memiliki kreasi 

sendiri. 

4. Abstract Art 

Pada kategori yang terakhir ini, tidak lagi meniru (tidak sama dengan aslinya) 

sehingga dapat menciptakan objek baru. 

2.10.1 Tujuan Penggunaan Ilustrasi 

Dalam membuat ilustrasi pasti ada hasil yang ingin tujukan oleh si pembuat. 

Ilustrasi bertujuan memudahkan pembaca untuk mengingat konsep dan juga 

gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi (Arifin dan Kusrianto, 2009:70). Tidak 

hanyaitu saja, menurut Putra dan Lakoro (2012: 2) ilustrasi bertujuan untuk 

menerangkan atau menghiasi suatu cerita, puisi, tulisan ataupun informasi lainnya. 

Tujuan ilustrasi sebenarnya untuk memudahkan pembaca agar dapat menerima 

informasi yang ingin disampaikan tidak hanya melalui tulisan saja. 

 

 

2.10.2 Jenis Ilustrasi 

Menurut Soedarso (2014:566) ilustrasi memiliki berbagai macam jenis. Adapun 

macam-macam jenis ilustrasi, diantaranya:  
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1. Gambar Ilustrasi Naturalis, yaitu gambar ilustrasi yang memiliki bentuk dan 

warna yang sama dengan kenyataan yang ada pada alam tanpa adanya suatu 

pengurangan maupun penambahan. 

2. Gambar Ilustrasi Dekoratif, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghiasi 

sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebihkan dengan gaya 

tertentu. 

3. Gambar Kartun, yaitu gambar yang memiliki bentuk yang lucu atau 

memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi 

majalah anak-anak, komik dan cerita bergambar. 

4. Gambar Karikatur, yaitu gambar kritikan atau sindiran yang dalam 

penggambarannya telah terdapat penyimpangan proporsi tubuh. Gambar ini 

dapat ditemukan pada majalah atau koran. 

5. Cerita Bergambar, yaitu sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik 

gambar yang dibuat atas dasar cerita dengan sudut pandang yang menarik. 

6. Ilustrasi Khayalan, yaitu gambar hasil pengolahan daya cipta secara 

imajinatif (khayal). Cara penggambarannya misalnya banyak ditemukan 

pada ilustrasi cerita, novel, komik dan juga roman. 

2.11  Buku Ilustrasi  

Buku memiliki banyak macamnya, dan salah satunya yaitu mengenai buku 

ilustrasi. Menurut Stewing (1980;57) buku bergambar dimaksudkan untuk 

mendorong ke arah apresiasi dan kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara 

verbal harus menarik, buku juga harus mengandung unsur visual sehingga dapat 

menyampaikan pesan lebih untuk para pembaca. Visual dan verbal merupakan 



34 
 

kedua elemen yag dapat menyampaikan isi pesan yang ditujukan penulis untuk 

pembaca.  

Teori buku ilustrasi menurut Lawrence Zeegen (2009 : 24) Kita belajar 

untuk memecahkan kode gambar dari usia dini. Buku bergambar anak-anak 

memainkan peran formatif dalam pendidikan visual kita melalui pesan yang mereka 

bawa, dan sarana yang informasi yang disampaikan. Buku ilustrasi terdiri atas dua 

pengertian yaitu dari buku dan ilustrasi. Keduanya saling melengkapi, akan tetapi 

buku ilustrasi adalah buku yang didalamnya terdapat muatan informasi berupa 

tulisan dan dikombinasikan dengan visual yang menunjang adanya buku tersebut. 

2.12  Ilustrasi Digital 

Ilustrasi digital adalah suatu new media dimana memadukan antara seni 

visual khususnya ilustrasi dengan media baru berupa digitalisasi computer yang 

membebaskan untuk menyampaikan pesan kepada audiens (Male, 2007:5).  

Ilustrasi bentuk komunikasi dengan struktur visual atau rupa yang terwujud dari 

perpaduan antara teknik fotografi/ilustrasi manual dengan teknik drawing di 

komputer (Pujiriyanto, 2005:41).   

Sebenarnya ilustrasi memilik banyak teknik dalam membuatnya, ada yang 

menggunakan teknik manual maupun digital. Ilustrasi digital lebih tepatnya 

ilustrasi yang dibuat dengan bantuan software yang berada di computer, ada yang 

dalam mebuat ilustrasi digital dari awal sketsa hingga finishing atau hanya sebagai 

finishing touch saja. Hal ini akan lebih mempermudah kreatifitas pembuat dalam 

membuat ilustrasinya. 

2.13  Watercolor 
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Watercolor atau biasa disebut sebagai teknik yang menggunakan cat air 

dapat menghasilkan visual yang menarik dari segi detail dan terlihat halus atau 

malah dapat terlihat sebaliknya. Contohnya seperti gambaran awan, rintik-rintik 

hujan, kabut, pantulan sinar matahari dan lain sebagainya yang dapat memberikan 

kesan  detail yang menarik perhatian audiens. Selain itu, cat air juga dapat 

menggambarkan berbagai jenis objek lain, diantaranya objek manusia, benda, 

pemandangan, hewan, bunga, produk, dan masih banyak lagi. Menggunakan cat air 

dapat menumbuhkan kesan ekspresi yang bebas. Dengan begitu, akan lebih mudah 

menemukan gaya yang dirasa paling tepat mewakili ciri khas pribadi masing-

masing. Hal tersebut bertujuan agar adanya pembeda antara karya cat air satu 

dengan yang lainnya. Menurut Phillip Berril dalam buku Panduan Melukis dengan 

Cat Air (2008: 6), terdapat berbagai gaya dan bentuk ekspresi yang luas dalam 

melukis. 

2.13.1 Teknik Sapuan Kuas dengan Cat Air  

Menurut Phillip Berril (2008: 13) goresan atau sapuan cat air dibedakan menjadi 

4 jenis: 

a. Sapuan Datar  

Pencampuran antara air dan warna cat air yang telah diaplikasikan dengan 

merata. Penggunaannya dapat menggunakan kuas yang ujungnya budar. Air yang 

digunakan tidaklah banyak, kemudian sapukan kuas sama panjang dan dapat 

ditimpa dengan sapuan kuas sebelumnya. Dalam sapuan datar ada baiknya jika 

tidak menggosok dengan kuas lukis tersebut. Sapukanlah dengan arah yang selaras. 

b. Sapuan Gradasi  
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Dalam sapuan gradasi alat kuas yang digunakan cenderung memiliki ujung 

yang rata dengan campuran warna yang pekat dan air pada palet. Sapukan kuas 

dengan searah lalu timpa dengan sedikit air lagi kedalam campuran palet 

sebelumnya. Setelah itu dapat disapukan dibagian bawah sapuan pertama. 

Tujuannya yaitu untuk memberikan efek gelap dan terang tanpa membuat warna 

turunan baru. 

c. Sapuan Keras dan Basah Pada Cat Basah  

Basahi permukaan kertas dengan sedikit air bersih dan dibaurkan dengan 

cat air warna. Sapukan kuas tiga kali dengan cara yang sama. Warna akan otomatis 

membaur dan menyebar, biasa disebut juga dengan wet on wet. 

d. Sapuan Kuas  

Penggunaan cat air dengan campuran warna yang disesuaikan kemudian 

memperhatikan sapuan yang akan digoreskan. Setelah itu, basahi kuas dengan air 

yang sedikit, dengan begitu akan dapat melukis titik-titik warna dengan cara 

menutulkan kuas dengan pelan-pelan terhadap permukaan kertas. 

2.14  Layout  

Layout adalah sebuah sketsa rancangan awal untuk 

menggambarkanorganisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. 

Usaha untuk menyusun, menata dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis 

menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik 

perhatian dan mendukung pencapaian tujuan  (Pujiriyanto, 2005: 71). 

Sedangkan layout juga merupakan tata letak elemen-elemen desain terhadap 

suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang 

dibawanya (Rustan, 2008:1). Dalam desain layout sangatlah berperan penting sebab 
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dapat dikatakan pula bahwa desain adalah yang merancang, sedangkan layout 

berada didalam desain untuk menunjang adanya perancangan tersebut agar lebih 

tertata secara visual. 

2.14.1 Prinsip-prinsip Layout 

Dalam membuat layout ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, menurut 

Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 277) yang membahas tentang prinsip-

prinsip desain, selalu memuat 5 buah prinsip utama dalam desain: 

1. Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya (kusrianto, 

2007:277). Penerapan teori ini dalam pembuatan buku ilustrasi tentang kain 

sasirangan, sebagai salah satu media yang digunakan untuk penentuan 

keseimbangan visual, penataan visual yang sesuai. 

2. Keseimbangan 

Meruakan suaru pengaturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman 

memiliki efek seimbang. Terdapat dua macam keseimbangan merupakan suatu  

penganturan agar penempatan elemen dalam suatu halaman memiliki efek yang 

seimbang. Ada dua macam kesemibangan, keseimbangan formal dan informal. 

Keseimbangan formal biasanya lebih terkesan formal dan kesannya dapat 

dipercaya. Prinsip  tersebut sering digunakan oleh kalangan muda. 

3. Kontras 

Kontras diperlukan untuk memperoleh fokus yang ingin ditonjolkan. Dari 

semua halaman yang ada harus memiliki halaman yang dominan. Jika dari semua 

layout menonjol semuanya berarti sama saja halnya mencari perhatian. 
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4. Irama 

Irama merupakan pola perulangan yang menimbulkan irama tersebut enak 

untuk dilihat dan diikuti. Salah satu prinsip penyusunan layout yaitu dengan 

menggunakan pola warna yang seirama seperti gradasi dan juga bisa berupa motif. 

5. Kesatuan 

Hubungan antara elemen-elemen desain yang pada mulanya berdiri sendiri 

serta memiliki ciri sendiri-sendiri yang disatukan menjadi sesuatu yang baru dan 

memiliki unsur kesatuan. Kesatuan ini dapat ditunjukan dengan cara mendekatkan 

elemen-elemen sehingga berdampiangan. 

2.14.2 Jenis Layout 

Menurut Kusniarto Adi (2007:143) membagi layout kedalam beberapa jenis 

layout diantaranya adalah: 

1.    Mondarian 

Berdasarkan konsep pelukis belanda bernama Piet Mondrian yang 

mengatakan bahwa penyajian iklan yang berdasarkan pada bentuk-bentuk kotak, 

landscape atau bahkan Portrait. Masing-masing dari bidangnya sejajar dengan 

bidang penyajian 

 

 

2.   Grid 

Sebuah tata letak layout dengan menggunakan grid atau skala dalam setiap 

penataan. Sehingga kesan yang ditimbulkan adalah bagian dalam layout yang 

terkesan teratur dan berada dalam skala yang sudah ditetapkan. 
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3.  Picture Windows 

Merupakan tata letak layout yang menampilkan gambar dengan cara close up 

atau biasanya dikenal dengan lebih dekat. Layout ini biasanya gambar menjadi 

dominasi dalam seluruh layout. 

4.    Silhouette 

       Layout satu ini memiliki gambaran secara umum yang lebih besar dalam 

sebuah layout. Terkecuali jika gambar yang diletakkan tanpa adanya sebuah 

background dan tulisan biasanya mengikut bentuk garis dari yang tidak beraturan. 

Space putih pada layout digunakan untuk penekanan yang dramatik. 

5.    Specimen type 

       Memiliki karakteristik dengan ukuran headline yang besar dengan ataupun 

tanpa sentuhan seni. Headline mendominasi sebab digunakan sebagai penarik 

perhatian utama bagi audiens. Oleh sebab itu, jenis tulisan yang dipilih berperan 

sangat penting. 

6.     Color field 

        Color field merupakan jenis layout yang sering menggunakan dua halaman, 

dengan satu halaman yang di dominasi foto besar. Gaya ini cenderung berwarna 

serta bergantung pada besar area warna yang dapat memberikan kesan seperti apa 

yang diinginkan. 

 

7.     Band 

        Layout ini menggunakan elemen di ketiga sisinya, untuk sisi lain diisi dengan 

tulisan. Keuntungan dari layout ini adalah kesederhanaannya, ketika meletakkan 
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beberapa elemen pastikan meletakkan hubungan yang kuat antara satu dengan yang 

lainnya.  

2.15  Warna 

Warna dalam desain adalah bagian yang berperan penting untuk menjadi 

pembeda serta menjadi symbol suatu bentuk visual. Warna sebagai unsur visual 

yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentutkan oleh 

jenis pigmennya. Kesan yang diterima mata lebih ditentukan oleh cahaya. 

Permasalahan mendasar dari warna diantaranya adalah Hue (Spektrum Warna), 

Saturation (nilai kepekatan), dan lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang). 

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

Color Combination (1994: 13) Kualitas warna mengacu terhadap warna dan warna 

yang telah di kombinasikan dengan warna yang dapat menimbulkan reaksi 

emosional. Terang dan gelap dapat dijadikan dasar pembeda dan perbandingan 

warna, tentunya warna yang berharmoni merupakan warna yang mengandung 

kombinasi warna yang selaras dan seimbang. Warna bisa memiliki arti yang 

berbeda pada setiap orang dengan kultur yang berbeda pula. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for color research di 

Amerika (sebuah institusi penelitian tentang warna) menemukan bahwa seseorang 

dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, lingkungan maupun produk dalam 

waktu hanya 90 detik saja. Dan keputusan tersebut 90%-nya didasari oleh warna 

(Rustan, 2009:72).  Dapat disadari atau tidak, warna juga memiliki artian dalam 

peran penting untuk pengambilan keputusan saat membeli barang. 

2.15.1 Pengaruh warna  
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Bagi manusia warna juga dapat memberikan efek psikologis secara mental 

dan emosionalnya (Adi Kusrianto, 2007: h.46). Dari pandangan psikologis warna 

merupakan extrovert yang lebih banyak mempengaruhi manusia daripada hanya 

sekedar bentuknya saja. Pengaruh warna diantara lain: 

a. Perasaan. Warna muda memberikan perasaan tenang, sunyi, lembut, dan 

ringan.  

b. Warna memiliki sifat yang subjektif sebab warna memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan setiap individu yang melihatnya  

c. Warna termasuk ke dalam elemen yang sangat penting dalam peranannya 

sebagai media pengingat. 

2.15.2 Aspek Warna 

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

Creative Color Combination menyatakan bahwa ada beberapa aspek warna yang 

dapat mempengaruhi dalam pemilihannya, diantaranya berikut ini: 

1.  Warna Panas 

Warna panas yang dimaksud adalah seperti warna merah yang keadaannya 

jika digambarkan dalam roda warna yaitu yang terkuat. Warna panas memiliki daya 

tarik untuk menarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Oleh karena itu, 

warna merah bersifat kuat serta agresif. Karena warna merah memiliki kekuatan 

dalam mempengaruhi orang dalam hal menaikkan tekanan darah serta dapat 

memberikan efek stimulasi pada system syaraf. 

2.  Warna Dingin 
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Warna dingin dapat diandaikan sebagai es dan salju. Sebab warna dingin 

dapat dihasilkan dari kebalikan dari warna panas. Warna dingin bertujuan untuk 

meningkatkan ketenangan bagi orang yang melihatnya. 

3.  Warna Hangat 

Warna hangat merupakan perpaduan dari warna merah dan kuning, tentunya 

warna ini dapat dibedakan dengan warna panas.  Warna hangat yang dimaksud 

seperti warna jingga, perpaduan warna merah-jingga, dan juga jingga-kuning. 

4.  Warna Sejuk 

Warna ini tentunya berbeda dengan warna dingin, karena warna sejuk juga 

dikombinasikan dengan warna kuning. Komposisi dari warna sejuk dapat 

menghasilkan warna kuning – hijau, hijau, dan biru –hijau. Warna dingin 

memberikan kesan yang menyejukkan, ketenangan dan kenyamanan bagi orang 

yang melihat serta merasakan. 

5.  Warna Terang 

Warna ini cenderung kea rah warna pastel yang sangat pucat. Warna terang 

sendiri dapat timbul karena mengambil cahaya dari ketidakadaan dari warna dalam 

suatu komposisi yang ada dan terkesan seperti transparan. Saat pencahayaan 

bertambah tinggi, warna cerah dapat dihalau dengan adanya tirai di sebuah jendela, 

hal ini bertujuan untuk memberikan rasa relax. 

 

 

 

6.  Warna Gelap 
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Warna gelap mengandung warna hitam dalam setiap komposisinya. Sebab 

warna gelap memiliki efek untuk terlihat memperkecil suatu ruang dan terasa kecil. 

Efek dari warna ini yaitu lebih kea rah keseriusan. 

7.  Warna Pucat 

Warna ini terdiri dari warna pastel yang sangat lembut, warna ini juga 

mengandung kurang lebih 65% warna putih dalam komposisi warnanya dan warna 

yang telah dikurangi. Warna pucat yang dimaksud yaitu warna ivory, biru muda, 

merah muda, yang dapat memberikan kesan kelembutan. Warna ini termasuk warna 

yang menyenangkan dan sering digunakan dalam pewarnaan ruang interior. 

8.  Warna Cerah 

Warna cerah memberi kesan menggembirakan dan ceria. Wana (hue) 

menentukan kecerahan dari warna satu ini. Kejernihan didapatkan dari 

ketidakadaan warna abu-abu atau hitam. Warna ini dapat terlihat jelas dan menarik 

perhatian audiens. Warna ini juga memberikan kesan menggembirakan dan 

memberikan efek keceriaan. 

2.15.3 Skema Warna Dasar 

Pada dasarnya warna tidak dapat berdiri sendiri, hal ini dibuktikan dengan 

adanya dampak dari warna yang telah ditentukan oleh faktor cahaya, warna lain di 

sekitarnya bahkan perspektif orang yang melihat warna tersebut. Terdapat 10 skema 

warna dasar diantaranya:  

1. Achromatic Scheme; Hanya menggunakan warna abu-abu, hitam, dan putih. 

2. Analogous Scheme; Menggunakan warna yang berurutan 

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

maupun kiri dalam roda warna  
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4. Complementary Scheme; Kombinasi warna yang bertolak belakang dalam 

roda warna. 

5. Monochromatic Scheme; Menggunakan kombinasi warna yang senada. 

6. Neutral Scheme; Menggunakan paduan warna hitam 

7. Primary Scheme; Menggunakan perpaduan warna dasar seperti merah, 

kuning, atau biru. 

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

dan jingga. 

9. Tertiary Scheme; Merupakan hasil dari dua kombinasi yang dimana 

kesemuanya merupakan warna yang letaknya saling berjauhan dalam roda 

warna. 

2.16  Tipografi 

Di dalam desain grafis, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni 

untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. Oleh karena itu, 

“menyusun” meliputi merancang bentuk huruf cetak hingga merangkainya dalam 

sebuah komposisi yang tepat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang 

dikehendaki (Kusrianto, 2006:190). Kini tipografi dimaknai sebagai segala disiplin 

yang berkenaan dengan huruf. Pada prakteknya, saat ini tipografi telah jauh 

berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, seperti multimedia dan animasi, web dan 

online media lainnya, senomatografi, interior, arsitektur, desain produk dan lain-

lain (Rustan, 2011:16).  

Karena pentingnya peran tipografi dalam desain sangatlah berkaitan erat, 

tipografi juga dapat menambahkan kesan dari tema yang ingin diusung, pemilihan 
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jenis tipografi yang tepat juga memberikan kejelasan dari informasi yang ingin 

disampaikan melalui sekumpulan huruf. 

2.16.1 Jenis-Jenis Huruf 

Didalam huruf terdapat jenis-jenis yang di klasifikasikan oleh James Craig, 

antara lain: 

1. Roman 

Ciri dari huruf ini yaitu memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada 

ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-

garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah anggun serta feminim. 

2. Sans Serif 

Pengertian Sans Serif adalah tanpa sirip jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip 

pada ujung huruf dan memiliki ketebalan huruf yang hampir sama kesan yang 

ditimbulkan dengan huruf ini adalah modern. 

3. Script 

Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, 

atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah 

sifat pribadi yang akrab. 

4. Egyptian 

Jadi jenis huruf ini memiliki ciri kaki yang berbentuk persegi dengan ketebalan 

yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan kuat,kekar,dan stabil. 

5. Miscellaneous 
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Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk bentuk yang sudah ada. 

Ditambahi dengan hiasan atau ornamen yang memberikan kesan ornamental dan 

dekoratif.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

menurut Cresswell (1998:15) Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dam pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia dan termasuk dalam riset yang bersifat 

deskriptif. Dalam pendekatan ini, penulis membat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan para ahli, dan melakukan studi 

pada situasi yang alami, sedangkan menurut Moleong, (2007:3) mengemukakan 

bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data dekskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Di dalam penelitian ini data diperoleh berdasarkan wawancara, 

dokumentasi, observasi, dan studi literatur. Dari perolehan data tersebut digunakan 

untuk memperoleh sumber data yang valid mengenai perancangan buku ilustrasi 

satwa langka (mamalia darat) di Indonesia dengan teknik digital watercolor untuk 

mengedukasi kepada anak usia 6 - 12 tahun. 

3.2 Metode Perancangan 

Perancanaan yang seksama disusun secara logis dan sistematis tentunya 

sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah perancangan. Hal ini bertujuan agar 
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hasil dari perancangan dapat menjawab kebutuhan dari target dalam perancangan 

itu dibuat serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan begitu kerangka Tugas 

Akhir ini dapat memberikan kemudahan. 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Perancangan 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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3.3 Unit Analisis 

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah 

satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar 

peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek 

penelitian. Untuk melakukan sebuah penelitian, sebelumnya peneliti menentukan 

unit analisis guna mengetahui apa saja masalah dari penelitian tersebut serta dapat 

menentukan masalah yang sudah ada. 

Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data menggunakan suatu 

pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, 

komparasi, dan sejenisnya. Analisis tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana strategi wacana tekstual yang digunakan untuk penggambaran 

seseorang atau peristiwa tertentu. 

3.3.1 Objek Penelitian 

 Objek yang akan diteliti adalah satwa langka mamalia darat, maka dari itu 

peneliti akan berusaha mencari informasi serta melakukan analisa yang berkaitan 

dengan data-data satwa langka terutama mamalia darat di Indonesia melalui metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dapat diartikan sebagai tahapan 

yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman lebih baik lagi mengenai 

permasalahan yang adadan berlangsung dalam suatu interaksi manusia. 

3.3.2 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di WWF Surabaya, BBKSDA Jatim, dan 

Kebun Binatang Surabaya. Dalam merangkup suatu penelitian yang berbasis 

penelitian kualitatif, tempat penelitian adalah sumber utama untuk melakukan 
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penelitian, dan untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang di teliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data pada saat penelitian 

dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara 

Merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari ahli sumber dengan wawancara mendalam dan dilakukan kepada 

informan yang memiliki informasi lebih tentang satwa langka mamalia darat di 

Indonesia. Adapun informan yang dapat memberikan informasi lebih dan 

memahami seluk beluk tentang satwa langka di Indonesia. Beliau adalah Ari W 

Adipratomo selaku Senior Officer WWF Indonesia, Negara Kerta Gama selaku 

Humas di WWF Surabaya, Fajar Dwi Nuraji selaku pengendalian ekosistem hutan 

di BBKSDA Jatim, Bapak Sahri selaku Zookeeper Gajah Sumatera dan Bapak 

Imam selaku Zookeeper Harimau Sumatera, dan Muis Shodikin selaku Zookeper 

Orang Utan Sumatera di Kebun Binatang Surabaya. 

3.4.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data secara visualisasi 

berupa arsip, foto maupun gambar seputar satwa langka khususnya mamalia darat 

di Indonesia tentunya yang dapat digunakan sebagai referensi peneliti dalam 

membuat buku ilustrasi dan penguat data secara aktual terpercaya. Dokumentasi 

akan diperoleh dari arsip asli WWF Indonesia dan dokumentasi penulis di tempat 

observasi dan wawancara dengan narasumber terkait. 
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3.4.3 Observasi  

Metode ini bertujuan untuk keadaan target audiens dan sangat efektif 

sebagai dasar untuk menentukan pemilihan media dan strategi perancangan yang 

dibuat. Karena metode ini langsung dalam mengamati target audiens, data yang 

diperoleh sangat berguna sebagai dasar untuk menentukan hal yang paling penting 

dan yang harus diperhatikan dalam membuat buku ilustrasi tentang satwa langka 

mamalia darat di Indonesia. Selain itu, observasi bertujuan agar dapat mengamati 

secara langsung meliputi tingkah laku keseharian satwa tersebut dan 

karakteristiknya. Tempat observasi yang dituju yaitu di Kebun Binatang Surabaya.  

3.4.4  Studi Literatur  

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang memperoleh dari 

referensi, buku, ensiklopedia, jurnal serta artikel dari website, literatur, atau bahan-

bahan yang diperlukan dari berbagai sumber yang ada. Studi literatur ini akan 

digunakan untuk memperoleh informasi secara tertulis dan hal-hal apa saja yang 

harus diperhatikan tentang satwa langka mamalia darat di Indonesia sebagai objek 

penelitian. Pengambilan objek satwa langka ini dapat dilihat dari segi macam-

macam nama hewan yang hampir punah, asal habitat, data populasi saat ini, 

keunikan, ciri khas, makanan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk 

penciptaan buku ilustrasi satwa langka (mamalia darat) di Indonesia ini dibuat 

dengan teknik digital watercolor yang bertujuan sebagai sarana informasi dan 

wawasan kepada masyarakat Indonesia khusunya bagi anak usia 6-12 tahun. 

3.4.5 Studi Kompetitor 

Pada tahap ini penulis membandingkan objek penelitian baik dari sisi 

kesamaan karya maupun media apa yang telah di gunakan untuk membuat karya 
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dari hasil melakukan pengumpulan data. Yang menjadi studi kompetitor yaitu karya 

dari Fabianus Bayu atau biasa dikenal dengan sebutan Shirohyde. Fabianus Bayu 

adalah seorang komikus sekaligus eco-fluencer. Karya yang dibuat oleh Fabianus 

Bayu dalam akun instagram Shirohyde dapat dijadikan sebuah competitor, sebab 

tema yang dibahas yaitu sama-sama mengenai seputar satwa langka di Indonesia 

hingga yang terancam  punah. Selain itu karya-karyanya sudah dimuat dalam 

berbagai media, salah satunya bekerja sama dengan pihak WWF Indonesia. Yang 

menjadi pembeda antara karya Fabianus Bayu dan peneliti terletak pada cara 

penyampaian dalam bentuk visual dengan teknik vector sedangkan peneliti 

menggunakan teknik digital watercolor. Fabianus Bayu membuat karyanya dalam 

model komik strip yang cenderung simple dan penggunaan outline didalam 

ilustrasinya. Dari segi visual, karya Fabianus bayu masih terlihat kaku dari ekspresi 

muka, penggambaran hewan, pewarnaan yang hanya menggunakan 1 layer warna, 

penggambaran background, cenderung simple dan adanya beberapa gambar yang 

diulang ulang untuk satu karya komik stripnya. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Tekinik Analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk 

alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. (Noor, 2011:163).  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, menurut 

Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah. Teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau 

juga peristiwa masa sekarang. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data mengacu terhadap bentuk analisis penelitian, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah. Tahap-

tahap dalam reduksi data diantaranya; membuat rangkuman, membuat 

tema, membuat pemisah-pemisah, pemberian kode, menulis memo-memo 

dan pengembangan. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Bentuk dari penyajian data kualitatif meliputi teks naratif dari data 

yang terkumpul. Penyajian data satwa langka (mamalia) mencakup 

berbagai jaringan kerja, grafik, jenis matrik dan bagan yang diperoleh dari 

berbagai narasumber. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan juga 

memudahkan data untuk ditafsirkan. Pada langkah ini penyajian data 

penulis berusaha untuk menyusun data yang akurat. 

3. Verifikasi kesimpulan 

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan temuan 

dan melakukan verifikasi data. Dengan adanya kesimpulan dan melakukan 

verifikasi tujuannya untuk mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari 

lapangan.  Proses dalam memperoleh bukti-bukti inilah yang disebut 

dengan verifikasi data. Setelah melalui proses diatas akan didapatkan 

berbagai keyword yang dibutuhkan oleh penulis, yang selanjutnya akan 

dikembangan lagi untuk menjadi sebuah konsep pada perancang 

penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

Pembahasan didalam bab ini terfokus pada hasil dari pengumpulan data 

yang digunakan untuk merancang karya Buku Ilustrasi Satwa Langka di Indonesia 

4.1.1 Hasil Observasi Data 

Observasi yang dilakukan pada 29 Agustus 2018 di Kebun Binatang 

Surabaya bertujuan untuk mencari informasi mengenai spesies satwa kunci menurut 

WWF Indonesia yang termasuk ke dalam satwa langka yang di lindungi di 

Indonesia. Nama-nama jenis spesies satwa kunci dibatasi berdasarkan 

pengelompokan mamalia darat saja, di Kebun Binatang Surabaya terdapat satwa 

Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan Kalimantan.  

Dalam hasil pengamatan dari penulis dapat ditemukan karakteristik, 

kebiasaan, tingkah laku sehari-harinya dari beberapa jenis spesies satwa kunci yang 

memang ada di Kebun Binatang Surabaya. Setiap satwa pada dasarnya memiliki 

perbedaan dan keunikannya sendiri-sendiri. Seperti halnya dengan karakteristik 

harimau sumatera yang identik dengan corak tubuh lorengnya, memiliki postur 

badan yang tidak sebesar dengan jenis harimau lainnya, dari segi kebiasaan harimau 

sumatera cenderung tidak bisa bebas berinteraksi dengan lingkungannya 

dikarenakan satwa tersebut memiliki ruang gerak yang terbatas, tingkah laku 

harimau sumatera saat dikeluarkan dari kandang kecil ke kandang besar 
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menunjukan tingkah laku seperti bolak balik mengelilingi kandangnya,  duduk, 

minum dan makan.  

Untuk karakteristik satwa selanjutnya yaitu Orangutan Kaliamntan, 

berdasarkan pengamatan penulis karakteristik yang dimiliki oleh orang utan 

tersebut yaitu memiliki bulu rambut yang berwarna coklat kemerahan. Serta 

perilaku yang cenderung sama seperti manusia mulai dari cara dia makan dengan 

menggunakan kedua tangannya, bermain dengan kawannya, bergelantungan di 

pohon yang terdapat tali yang disediakan, dan mencari kutu dengan tangannya. 

Berbeda pula dari hasil pengamatan pada satwa Gajah Sumatera. Gajah Sumatera 

memiliki karakteristik ukuran badan yang besar, telinga yang kecil, gading 

melengkung, dan ekor yang tidak sampai menyentuh tanah. Perilaku yang 

ditunjukkan yaitu gajah lebih suka hidup berkelompok, minum dengan belalainya, 

belalainya diangkat kemudian mengeluarkan suaranya, berjalan-jalan, dan 

berendam di kolam air yang telah disediakan. 

4.1.2 Wawancara 

Berdasarkan wawancara melalui email dengan Bapak Ari Wijanako 

Adipratomo selaku Senior Officer WWF Indonesia didapatkan data berupa artikel-

artikel mengenai beberapa satwa kunci WWF Indonesia diantaranya yaitu artikel 

tentang Gajah Sumatera, efektvitas kerjasama dengan BBKSDA Indonesia, Rumah 

kedua bagi badak Jawa, Harimau Sumatera, tips dan fakta mengenai Harimau 

Sumatera,  dan untuk satwa lain beliau menyarankan agar melihat artikel yang telah 

tersedia di laman web resmi WWF Indonesia. Dari segi non artikel data lain berupa 

wawancara langsung diperoleh dari perwakilan WWF Indonesia di Surabaya yaitu 

dengan Negara Kerta Gama selaku Humas di WWF Surabaya menurut beliau tugas 
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dari WWF Indonesia yaitu membantu dalam upaya konservasi satwa langka, 

penggalangan dana, melakukan kampanye sosial demi kelangsungan hidup satwa-

satwa yang dilindungi. Dalam melindung satwa tersebut dikelompokkan 

berdasarkan spesies payung dan spesies penting. Yang paling menarik adalah 

spesies payungnya sebab jarak jelajah mereka tergolong luas sehingga dapat 

membantu dan melindungi spesies satwa lain baik flora pula. Dalam melindungi 

satwa langka di Indonesia, WWF Indonesia dibantu dengan adanya data Red List 

dari IUCN.  

Dalam program WWF sendiri pemerintah tidak mendukung dalam artian 

WWF Indonesia tidak mengambil dana dari pemerintahan karena takut adanya 

politiksasi. Karena program konservasi tergolong program yang tidak mudah, jadi 

ketika memutuskan untuk mengambil dana dari pemerintahan harus mengikuti 

kebijakan pemerintahan dalam hal SDM. Maka dari itu ada sumber dana lain dari 

WWF International, lembaga donor, penggalangan dana kepada masyarakat, 

adanya berbagai profit dari corporate yang bidang fungsinya tidak dari bidang 

fungsi lahan dan masyarakat. WWF Berdiri pada tahun 1961 disana terdapat 

beberapa orang yang memang berkonsentrasi dalam bidang di lingkungan. Pada 

saat awal berdiri WWF menyelamatkan spesies yang dimana spesies tersebut juga 

memerlukan adanya habitat mereka sendiri - sendiri. Faktor-faktor yang 

menyebabkan satwa-satwa menjadi langka di Indonesia di karenakan laju 

pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, permintaan satwa yang semakin 

tinggi, masih menerapkan nilai kebanggan ketika memiliki salah satu anggota tubuh 

satwa langka dan sebagai hewan peliharaan, pengetahuan masyarakat yang masih 

minim dan belum tersebar dengan baik, bisnis perdangangan hewan, over 
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konsumsi, perburuan hewan, perluasan lahan tempat habitat satwa itu berada. 

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara persuasif atau bisa dibuat dengan 

cara kampanye sosial.  

Kampanye sosial dapat ditujukan keapada audiens dengan pengemasan 

materi yang berbeda-beda bergantung pada daya tangkap dari audiens tersebut. 

Contohnya pemberian materi pada anak SD yang dipilih bisa berupa pemutaran 

video mengenai ikan hiu, yang dimana sirip dari ikan hiu tersebut dikonsumsi untuk 

hari besar etnis tertentu. Didalam video tersebut diperlihatkan bahwa pada nyatanya 

ada beberapa orang yang menangkap bagian siripnya saja dengan cara dipotong 

kemudian hiu tersebut dilepas begitu saja tanpa adanya sirip. Tentu dari 

permasalahan tersebut, anak dapat berfikir kritis dengan nalar mereka sendiri, anak 

juga dapat menjadi sumber informasi bagi orang tua serta orang-orang tedekatnya 

mengenai wawasan yang sudah dia dapatkan. Beralih dari itu, rantai makanan pada 

satwa sangatlah berperan penting dalam keseimbangan ekosistem, rantai makanan 

dapat terganggu jika salah satunya terputus, maka dari itu perlu adanya 

keseimbangan antara produsen dan konsumennya. Setiap satwa dalam rantai 

makanan tersebut memiliki perannya masing-masing.  

Selain dari pihak WWF Indonesia terdapat wawancara dengan Bapak Fajar 

Dwi Nuraji selaku pengendalian ekosistem hutan di BBKSDA Jatim, beliau 

menyatakan bahwa Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman faunanya 

hal ini dibuktikan bahwa Indonesia memiliki 918 spesies, dari segi 

pemerintahanpun ikut serta dalam upaya untuk melindungi satwa satwa tersebut 

dari kepunahan dengan bukti dikeluarkannya regulasi pemerintahan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
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Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi, pengajaran materi mengeinai 

satwa langka, pelatihan terjun langsung melihat kondisi satwa langka tersebut 

kepada anak SD, SMP, SMA hingga kuliah untuk dapat memberikan informasi 

kepada orang-orang terdekat mereka, orang tua mereka, dan ikut serta dalam 

melindungi satwa-satwa langka di Indonesia.  

Beliau mengatakan bahwa faktor penyebab populasi dan keadaan satwa 

langka di Indonesia kian memburuk disebabkan oleh kondisi habitat alam asli 

mereka yang mulai tergeser, banyaknya lahan terbuka pada habitat asli, nilai 

kebanggan diri dalam merawat satwa langka sebagai hewan peliharaan maupun 

dijadikan sebagai pajangan, pendapatan yang semakin tinggi, permintaan yang 

semakin tinggi dalam satwa langka, perburuan liar, dan perdagangan illegal. Oleh 

karena itu perlu adanya edukasi mengenai satwa langka itu sendiri, konservasi yang 

dapat dilakukan, dan bijak dalam pemanfaatan satwa langka tersebut dengan cara 

melakukan penangkaran setidaknya 10% dikembalikan kepada habitatnya. Dalam 

setiap satwa langka pasti memiliki keunikan dan karakternya sendiri-sendiri, hal 

tersebutlah yang memicu para pemburu untuk menangkap dan memperjual belikan 

mereka secara illegal tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Satwa 

dikategorikan menjadi langka sebab pasti memiliki kesalahan dalam cara 

melindungi mereka baik dari segala aspek pemerintahan dan masyarakat Indonesia 

sendiri. Di lain sisi, rantai makanan satwa tetap harus terjaga dengan semestinya 

agar tidak terjadi adanya ketidaksinambungan ekosistem.  

Menurut beliau pemberian edukasi kepada anak sejak dini sangatlah 

penting, sebab pada usia tersebut anak memiliki keingin tahuan yang tinggi, mereka 

akan bercerita dari mulut ke mulut dimulai dari orang-orang terdekat mereka, 
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seperti orang tua, teman, kerabat, atau masyarakat luas. Dari pemberian wawasan 

tersebut anak cenderung menyukai bentuk informasi yang memuat adanya suatu 

bentuk visual. Yang paling penting dalam memberikan upaya perlindungan 

konservasi yang dilakukan BBKSDA pasti memerlukan sebuah proses yang 

panjang untuk dapat mengembalikan satwa-satwa tersebut kembali ke alamnya.   

Beralih dari Pihak BBKSDA Jatim, terdapat wawancara dengan Zookeeper 

atau pawang satwa langka yang benar-benar turun tangan menangani satwa tersebut 

di setiap harinya seperti apa. Beliau adalah Bapak Imam selaku Zookeeper Harimau 

Sumatera di Kebun Binatang Surabaya yang menyatakan bahwa perilaku sehari hari 

harimau Sumatera pada siang hari cenderung untuk memilih beristirahat sedangkan 

pada malam hari satwa yang disebut sebagai hewan noktula atau aktif dimalam hari 

ini lebih suka melakukan penjelajahan untuk berburu mangsa. Auman harimau 

Sumatera juga menjadi pembeda dari perilaku-perilaku yang ada, contohnya auman 

harimau betina cenderung memiliki frekuensi aum yang lebih tinggi dibandingkan 

jantan.  Dari segi karakteristik satwa ini memiliki kulit yang berwarna lebih gelap 

dengan pola hitam yang dominan dibandingkan harimau lainnya, Panthera Tigris 

Sumatrae memiliki tekstur belang yang tipis. Uniknya, bulu kawanan betina akan 

berubah menjadi hijau gelap kala melahirkan. Selain itu mereka memiliki daya 

pengeliahatan yang tajam. 

Selain bapak Imam, ada juga Zookeeper Gajah Sumatera di Kebun Binatang 

Surabaya, beliau adalah Bapak Sahri mengatakan bahwa Gajah memiliki perilaku 

berkelompok. Perilaku berkelompok ini merupakan perilaku sosial yang sangat 

penting peranannya dalam melindungi anggota kelompoknya. Besarnya anggota 

setiap kelompok sangat bervariasi tergantung pada musim dan kondisi sumber daya 
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habitatnya terutama makanan dan luas wilayah jelajah yang tersedia. Setiap 

kelompok gajah Sumatera dipimpin oleh induk betina yang paling besar, sementara 

yang jantan dewasa hanya tinggal pada periode tertentu untuk kawin dengan 

beberapa betina pada kelompok tersebut. Gajah yang sudah tua akan hidup 

menyendiri karena tidak mampu lagi mengikuti kelompoknya. Gajah jantan muda 

dan sudah beranjak dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya atau pergi dengan 

suka rela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain. Sementara itu, gajah 

betina muda tetap menjadi anggota kelompok dan bertindak sebagai bibi pengasuh 

pada kelompok "taman kanak-kanak" atau kindergartens. Gajah merupakan 

mamalia terrestrial yang aktif baik di siang maupun malam hari. Namun, sebagian 

besar dari mereka aktif dari 2 jam sebelum petang sampai 2 jam setelah fajar untuk 

mencari makan. Pada waktu berendam di sungai, gajah minum dengan mulutnya. 

Sementara, pada waktu di sungai yang dangkal atau di rawa gajah menghisap 

dengan belalainya. Gajah mampu menghisap mencapai 9 liter air dalam satu kali 

isap.  

Gajah sering berkubang di lumpur pada waktu siang atau sore hari di saat 

sambil mencari minum. Perilaku berkubang juga penting untuk melindungi kulit 

gajah dari gigitan serangga ektoparasit, selain untuk mendinginkan tubuhnya. Gajah 

tidur dua kali sehari, yaitu pada tengah malam dan siang hari. Pada malam hari, 

gajah sering tidur dengan merebahkan diri kesamping tubuhnya, memakai "bantal" 

terbuat dari tumpukan rumput dan kalau sudah sangat lelah terdengar pula bunyi 

dengkur yang keras. Sementara itu, pada siang hari gajah tidur sambil berdiri di 

bawah pohon yang rindang. Perbedaan perilaku ini, mungkin berkaitan dengan 

kondisi keamanan lingkungan. Gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada 
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air, sehingga pada sore hari biasanya mencari sumber air untuk minum, mandi dan 

berkubang. Seekor gajah Sumatera membutuhkan air minum sebanyak 20-50 

liter/hari. 

Berbeda pula dengan hasil wawancara dengan Muis Shodikin selaku 

Zookeper Orang Utan Kalimantan yang mengatakan bahwa karakteristik orang utan 

memiliki warna rambut kemerahan tua, orang utan jantan memiliki bantalan di 

bagian pipi,  serta lingkar mata khas merah muda pada bayi orang utan Kalimantan. 

Biasanya orang utan jantan dapat membuat panggilan jarak jauh yang bisa didengar 

dari radius sekitar 1 km. Panggilan tersebut bertujuan untuk mengawasi dan 

menandai areanya, memanggil pasangan, mencegah orangutan jantan lain untuk 

datang menganggu. Aktivitas yang biasa dilakukan orangutan biasanya yaitu 

Grooming merupakan tingkah laku orang utan saat menggaruk atau membersihkan 

tubuhnya sendiri atau bisa sebaliknya dilakukan oleh orang utan lainnya. Bermain 

dengan melompat dari pohon satu ke pohon lainnya terkadang bersama dengan 

kawannya. 

4.1.3  Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar memperkuat data yang telah diperoleh. 

Berdasarkan dokumentasi yang telah didapatkan dari dokumentasi dengan beberapa 

narasumber terkait baik secara observasi maupun wawancara. Dokumentasi dalam 

tempat observasi di Kebun Binatang Surabaya terdapat 3 satwa langka yang 

termasuk ke dalam spesies payung, 3 satwa tersebut adalah Harimau Sumatera, 

Gajah Sumatera, Orang utan Sumatera.  
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Gambar 4.1 Wawancara dengan narasumber dari WWF Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
 

Gambar 4.2 Hasil karya masyarakat Ujung Kulon terkait dalam pelestarian 

Badak Jawa  

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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Gambar 4.3 Wawancara dengan narasumber dari BBKSDA Jatim 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
 

Gambar 4.4 Wawancara dengan Zookeeper Harimau Sumatera di Kebun 

Binatang Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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Gambar 4.5 Harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
 

Gambar 4.6 Papan informasi mengenai Harimau Sumatera di Kebun 

Binatang Surabaya  

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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Gambar 4.7 Wawancara dengan Zookeeper Gajah Sumatera di Kebun 

Binatang Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
 

Gambar 4.8 Gajah Sumatera yang ada di Kebun Binatang Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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Gambar 4.9 Papan Informasi Gajah Sumatera di Kebun Binatang 

Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 

 
 

Gambar 4.10 Tempat Orangutan Kalimantan di Kebun Binatang 

Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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4.1.4  Studi Literatur  

Dari studi literatur pada artikel dan jurnal oleh WWF Indonesia serta 

BBKSDA Jatim diperoleh informasi tentang satwa-satwa langka di Indonesia. 

Gambar 4.11 Wawancara dengan Zookeeper Orang utan Kalimantan di 

Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
 

Gambar 4.12 Papan Informasi Orang Utan Kalimantan di Kebun 

Binatang Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2018 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, buku dan artikel, satwa langka 

mamalia darat yang dipilih diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.  Harimau Sumatera 

Harimau Sumatera atau Panthera Sumatrae berasal dari pulau Sumatera. 

harimau Sumatera memiliki warna kulit yang relatif lebih gelap, dengan pola loreng 

yang lebih rapat, serta ukuran tubuh yang relatif kecil. Berdasarkan data dari IUCN 

mengategorikan harimau Sumatera dalam status “critically endangered” atau 

satwa langka yang kritis, yang merupakan kategori tertinggi sebelum dinyatakan 

“punah di alam”. Pemerintah Indonesia telah melindungi harimau Sumatera sejak 

tahun 1970. Landasan hokum yang diterbitkan pada saat itu adalah Keputusan 

Menteri Pertanian No. 421/Kpts/Um/8/1970 yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 

1970 selain itu BBKSD Riau juga memunculkan program “ex-situ” Harimau 

Sumatera dapat hidup pada berbagai elevasi mulai dari 0 sampai 3.000 mdpl dan 

hidup soliter, terkecuali pada masa berbiak.  

2.  Badak Jawa 

Badak Jawa atau Rhinoceros Sondaicus merupakan spesies yang paling 

langka diantara lima spesies badak yang ada di dunia. Berdasarkan Red List Data 

Book oleh IUCN badak Jawa juga termasuk kategori critically endangered atau 

terancam punah, dan mendapat prioritas utama untuk diselamatkan dari ancaman 

kepunahan. Saat ini, badak Jawa hanya ada di Ujung Kulon Indonesia dan populasi 

saat ini mencapai 50 ekor, dengan populasi yang kecil dan lokasi habitat yang 

terisolir dan rawan bencana alam.  
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3.  Badak Sumatera 

Badak Sumatera atau Dicerorhinus Sumatrensis adalah satu-satunya badak 

Asia yang memiliki dua cula. Badak Sumatera memiliki ukuran badan terkecil 

dibandingkan semua sub-spesies badak di dunia. populasinya di alam saat ini 

diperkirakan kurang dari 300 ekor. Satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis 

yang terancam punah (critically endangered) dalam daftar merah spesies terancam 

lembaga konservasi dunia, IUCN. Habitat Badak Sumatera mencakup hutan rawa 

dataran rendah hingga hutan perbukitan.  

4.  Gajah Kalimantan 

Gajah Kalimantan atau Elephas Maximus Borneensis merupakan subspesies 

dari gajah Asia yang hanya bisa ditemukan di sebagian kecil wilayah Borneo. 

Konversi habitat gajah Kalimantan tersebut diatur oleh Permenhut No. 

P44/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi untuk Gajah 

Sumatera dan Gajah Kalimantan. IUCN mengklasifikasikan gajah Kalimantan ini 

dalam kategori genting (endangered). Hasil penelitian WWF-Indonesia dan 

BKSDA Kaltim pada tahun 2007-2012, memperkirakan populasi gajah Kalimantan 

tersebut berada pada kisaran 20-80 ekor saja. 

5.   Gajah Sumatera 

  Gajah Sumatera atau Elephas Maximus Sumatranus merupakan satwa yang 

saat ini berada dalam status Kritis (Critically Endangered) dalam daftar merah 

spesies terancam punah oleh IUCN dengan jumlah populasi 2.400-2.800 individu. 

Habitat gajah Sumatera berada di Hutan primer dan hutan sekunder. Di Indonesia, 

Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang No 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
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dan diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 7/1999 tentang Pengawetaan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa.  

6.    Orang Utan Kalimantan 

Orang Utan Kalimantan atau Pongo Pygmaeus memiliki estimasi populasi 

sebesar 3,000 hingga 4,500 individu. Orangutan Borneo umumnya ditemukan di 

hutan dataran rendah (di bawah 500 m dpl). Hutan dan lahan gambut yang menjadi 

lokasi tanaman berbuah besar merupakan pusat dari daerah jelajah orang utan.  

Spesies ini diklasifikasikan oleh CITES ke dalam kategori Appendix I (species yang 

dilarang untuk perdagangan komersial Internasional karena sangat rentan terhadap 

kepunahan). Beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh orang utan Borneo 

adalah kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, perburuan dan 

perdagangan orang utan untuk menjadi satwa peliharaan 

7.  Orang Utan Sumatera 

Orangutan Sumatera atau Pongo Abelii merupakan jenis orang utan yang 

paling terancam di antara dua spesies orangutan yang ada di Indonesia. Spesies 

yang saat ini hanya bisa ditemukan di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah 

Sumatera Menurut IUCN, selama 75 tahun terakhir, populasi Orang utan Sumatera 

telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Dalam IUCN Red List, Orang utan 

Sumatera dikategorikan Kritis (Critically Endangered) dengan populasi sekitar 

6500 ekor.  

8.  Orang Utan Sumatera 

Kangguru Pohon Wondiwoi atau Dendrolagus merupakan salah satu jenis 

kangguru yang hidup di pulau Papua, Indonesia. Kanguru Pohon Wondiwoi bahkan 

merupakan hewan endemik yang bisa ditemukan di pulau Papua saja. IUCN Red 



71 
 

List memprediksi jumlah populasi kanguru pohon ini sekitar 50 ekor individu 

sebagai spesies Critically Endangered atau spesies yang sangat terancam punah 

(Kritis). Semua jenis kangguru pohon termasuk satwa yang dilindungi dan termuat 

dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999.  

Satwa-satwa tersebut merupakan termasuk kedalam spesies kunci atau 

payung di WWF Indonesia sebab keberadaannya mampu menggalang aksi, 

meningkatkan kesadartahuan dan dukungan bagi upaya konservasi dalam skala 

luas. Dengan memfokuskan upaya konservasi pada kelompok spesies kunci, ada 

flora dan fauna yang secara langsung dapat melindungi spesies penting lain baik 

yang hidup pada habitat yang sama maupun yang mengalami ancaman serupa. 

Berbeda dengan studi literatur mengenai teknik Ilustrasi Digital Watercolor 

dari buku Desain Komunikasi Visual : Teori dan Aplikasi suatu ilustrasi serta 

Teknik ilustrasi, Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective: A 

Theoretical & Contextual Perspective, dan Panduan Melukis dengan Cat Air   

merupakan media yang memadukan antara seni ilustrasi dengan bantuan hasil akhir 

dari proses digitalisasi komputer. Ilustrasi Digital dibuat dengan bantuan Software. 

Sedangkan Watercolor atau biasa disebut sebagai teknik yang menggunakan cat air 

dapat menghasilkan visual yang menarik dari segi detail dan terlihat halus atau 

malah dapat terlihat sebaliknya. Menggunakan cat air dapat menumbuhkan kesan 

ekspresi yang bebas. Pemilihan target audiens anak usia 6-12 tahun berdasarkan 

teori dari Jean Piaget sebab di umur 6-12 tahun tingkat perkembangan kognitif pada 

anak mulai banyak berkembang. Jean Piaget percaya bahwa pemikiran anak 

berkembang menurut tahapan yang terus bertambah kompleks. 

4.1.5  Studi Kompetitor 
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Studi Eksisting yang digunakan adalah karya dari Fabianus Bayu atau biasa 

dikenal dengan Shirohyde. Beliau adalah seorang Eco Fleuncer sekaligus komik 

artist dalam bidang spesies satwa di Indonesia. Karya-karya Fabianus bayu terkenal 

dengan komiknya yang menggunakan teknik vektor, teknik vektornya ini 

cenderung menggunakan outline atau garis hitam yang berguna untuk mempertegas 

dari ilustrasi komik yang ingin ia sampaikan. Dari karya komik strip yang 

dibuatnya, dalam pemilihan konten Fabianus Bayu memilih untuk mengemas suatu 

wawasan dan informasi dengan adanya sebuah scenario cerita yang bisa disisipkan 

dari nilai edukasi untuk menjaga serta melindungi satwa-satwa langka di Indonesia 

saat ini seperti apa. Selain itu konten dari karya beliau tidak selalu bertemakan 

komik bisa dipadukan dengan infografis yang simple mengenai satwa-satwa langka 

di Indonesia. 

            

 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil karya Fabianus Bayu atau biasa dikenal dengan Shirohyde 

Sumber: @shirohyde di Instagram, 2018 
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Dari segi pemilihan warna, karya Fabianus Bayu memang cenderung 

menggunakan satu layer warna yang cerah dengan paduan background warna dasar 

krem muda.  Ekspresi wajah pada spesies satwa dan manusianya sendiri juga 

cenderung terbatas. Selain itu ada beberapa gambar objek bahkan background yang 

diulang ulang.  

4.1.6 Hasil Analisa Data 

1. Reduksi Data 

a.  Observasi 

Hasil dari reduksi data yang di lakukan pada tahap observasi yaitu berupa 

pengamatan karakteristik satwa terkait secara langsung dan tingkah laku satwa 

tersebut. Terdapat 3 satwa yang ditemukan yaitu Harimau Sumatera, Gajah 

Sumatera, dan Orang Utan Kalimantan. Ketiga satwa tersebut memiliki 

karakteristik dan tingkah laku yang berbeda beda.  

b.  Wawancara 

Hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada 4 narasumber 

tentang satwa langka mamalia darat berdasarkan spesies payung atau kunci di 

Indonesia. Kondisi satwa-satwa tersebut kini mengalami penurunan populasi sebab 

banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut, yang paling utama 

adalah faktor ilmiah atau alam beserta manusia. Terdapat 8 jenis satwa mamalia 

darat dalam spesies payung yang dilindungi oleh pihak WWF Indonesia maupun 

BBKSDA Jatim. Padahal setiap satwa tersebut memiliki keunikan dan karakteristik 

tersendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai spesies payung yang perlu untuk 

dilindungi dan diketahui mengenai keberadaannya saat ini apalagi untuk generasi 

penerus bangsa, Diperlukan suatu edukasi sejak dini pada anak mengenai satwa-
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satwa langka yang keberadaannya semakin terancam, padahal satwa-satwa tersebut 

merupakan satwa asli dari Indonesia yang patut untuk dilestarikan dan dilindungi. 

Dari segi pemerintahan dan organisasi pelindungan satwa di Indonesia sudah 

melakukan berbagai upaya dalam bidang konservasi. 

c.  Studi Literatur 

Hasil yang diperoleh dari studi literatur adalah berupa nama ilmiah dari 

satwa tersebut, karakteristik, keunikan, fakta menarik, upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah, konflik yang menyebabkan satwa tersebut semakin mendekati 

kelangkaan, habitat asli, angka populasi satwa tersebut saat ini, upaya apa saja yang 

dapat dilakukan masyarakat untuk satwa langka di Indonesia saat ini, regulasi 

pemerintahan dalam mengatur perlindungan satwa-satwa langka tersebut. Dari segi 

teknik yang digunakan yaitu Digital Watercolor merupakan penggabungan antara 

ilustrasi Watercolor yang hasil akhirnya akan dibantu dengan digitalisasi dari 

Software yang ada. Pemilihan target audiens anak usia 6-12 tahun berdasarkan teori 

Jean Piaget mengenai perkembangan kognitif pada anak usia tersebut berkembang 

dengan pesat. 

d.  Studi Kompetitor 

Hasil dari studi kompetitor pada data satwa langka mamalia darat di 

Indonesia berdasarkan spesies payung atau kunci adalah konsistensi yang telah 

dilakukan kompetitor dalam mengemas karyanya dalam ilustrasi dan juga text. 

Selain itu dalam menyampaikan informasinya dapat diberikan pergantian antara 

konten satu dan yang lain agar tidak terasa bosan dan biasa. Pengambilan objek 

satwa langka tidak dikategorikan berdasarkan satu jenis satwa saja, melainkan 
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bersifat umum. Sedangkan penulis memfokuskan satwa langka di Indonesia 

berdasarkan mamalia darat dari spesies payung atau kunci. 

2.   Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang telah didapatkan dari data wawancara, observasi, 

Studi literatur, Studi competitor, maka disimpulkan: 

a. Macam-macam satwa langka mamalia darat di Indonesia berdasarkan 

kategori spesies payung atau kunci. Spesies tersebut sangatlah berperan 

penting dalam membantu secara langsung spesies penting lain berupa flora 

dan fauna baik yang hidup pada habitat yang sama maupun yang mengalami 

ancaman sama. 

b. Dalam spesies payung atau kunci terdapat 8 satwa mamalia darat yang 

mendominasi dari kategori spesies tersebut diantaranya yaitu spesies satwa 

Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Badak 

Jawa, Badak Sumatera, Kangguru Pohon, Gajah Sumatera, dan Gajah 

Kalimantan. Satwa-satwa tersebut memiliki perannya masing masing dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem di habitat asli, memiliki perbedaan 

karakteristik dan tingkah laku  

c. Terdapatnya faktor penyebab utama penurunan populasi satwa-satwa 

langka mamalia darat di Indonesia, yang paling utama yaitu dari segi ilmiah 

atau alam dan juga dari manusia. 

d. Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan baik dari segi 

regulasi hukum pemerintahan Indonesia maupun dari upaya masyarakat 

Indonesia sendiri, diantara lain yaitu seperti adanya regulasi hukum menurut 

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
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Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 

7/1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Upaya-upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan cara persuasif atau bisa dibuat dengan 

cara kampanye sosial, konservasi alam, hingga memberikan edukasi kepada 

anak sejak dini. 

e. Perlunya edukasi atau wawasan sejak dini terhadap generasi penerus bangsa 

agar dapat ikut serta membantu melindungi dan menjadi lebih paham bahwa 

satwa-satwa langka asli Indonesia memang sudah sepatutnya untuk 

dilestarikan. 

f. Bentuk ilustrasi yang menggunakan teknik Digital Watercolor dikarenakan 

menggabungkan antara seni ilustrasi manual berupa Watercolor dengan 

finisihing digitalisasi komputer. 

g. Menurut teori Jean piaget anak usia 6-12 tahun memiliki tingkat 

perkembangan kognitif yang mulai banyak berkembang.  

3.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang di lakukan pada tahap reduksi data lalu 

dilanjutkan dalam tahap penyajian data, maka didapatkan kesimpulan tentang 

perancangan buku ilustrasi dengan memiliki tujuan sebagai media edukasi, 

memberikan wawasan, menumbuhkan minat baca anak, meningkatkan nilai 

kognitif pada anak agar dapat ikut serta melindungi dan menyayangi satwa-satwa 

langka di Indonesia. Dari permasalahan yang ada dibuatlah perancangan ini dengan 

metode kualitatif, data-data yang diperoleh didapatkan dengan cara wawancara, 

observasi, dokumentasi, studi kompetitor, & studi literatur yang nanti akan 

berpengaruh dengan penemuan keyword. Keyword sendiri didapatkan dari USP, 
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STP, & SWOT. Setelah itu akan ditemukan konsep, konsep ini akan digunakan 

untuk membuat karya. Karya yang dibuat menggunakan gaya ilustrasi semi abstract 

art. Pemilihan warna Tropical & Refreshing, Pemilihan layout Mondarian & Grid, 

Tipografinya jenis Script, penemuan judul dan sub judul. Penyampaian buku 

ilustrasi satwa langka ini menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, 

serta memberikan konten buku berupa hal spesial mamalia, habitat, nama latin, 

penyebab populasi mereka semakin turun, upaya yang dapat dilakukan, jumlah 

populasi, games, hingga kesan serta penampilan keyword dalam salah satu isi buku.  

 

4.2 Konsep dan Keyword 

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, studi 

literatur, studi competitor yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam 

analisa. 

4.2.1 Analisis Segmentasi, Targeting, Positinioning (STP) 

1.  Segmentasi 

Pembagian pasar untuk buku ilustrasi satwa lamgka di Indonesia dengan 

teknik Digital Watercolor sebagai media edukasi anak usia 6-12 tahun adalah 

sebagai berikut: 

a. Segmentasi Geografis 

Masyarakat di Indonesia di berbagai wilayah 

b. Segmentasi Demografis Audiens 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Profesi   : Pelajar SD 

Usia   : 6-12 tahun 
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Status Sosial  : Menengah ke atas 

Siklus Keluarga : Keluarga Muda 

Ukuran Keluarga : 3 - 4 orang 

c. Segmentasi Demografis Market 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Usia   : 25-40 tahun 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

d. Segmentasi Psikografis 

Siswa di usia 6-12 tahun yang memiliki ketertarikan dibidang fauna, yang 

gemar membaca buku yang memiliki unsur visual, orang tua yang mendukung 

anaknya dengan membelikan buku wawasan mengenai fauna. 

2.  Targetting 

Berdasarkan segmentasi pasar yang telah disebutkan diatas, maka target 

market dari buku ilustrasi satwa langka dengan teknik digital watercolor sebagai 

media edukasi anak usia 6-12 tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a.  Segmentasi Demografis Audiens 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Profesi   : Pelajar SD 

Usia   : 6-12 tahun 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

Siklus Keluarga : Keluarga Muda 

b.  Segmentasi Demografis Market 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Usia   : 28-35 tahun 



79 
 

Profesi   : Semua Profesi Pekerjaan 

Status Sosial  : Menengah ke atas 

3.  Positioning 

Dalam hal ini buku ilustrasi satwa langka di Indonesia memposisikan diri 

sebagai media edukasi mengenai spesies payung satwa langka di Indonesia saat ini, 

serta memberikan wawasan lebih mengenai spesies satwa langka mamalia darat 

yang berasal dari Indonesia, memberikan informasi bagaimana keadaan satwa 

satwa tersebut dihabitat aslinya, populasi mereka saat ini di Indonesia, faktor 

penyebab dari penurunan populasi, serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan generasi penerus bangsa 

dalam menyikapi penurunan populasi spesies tersebut dimasa yang akan datang 

khususnya untuk anak usia 6-12 tahun guna mengembangkan nilai kognitif serta 

minat baca pada anak usia tersebut. 

4.2.2  Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Preposition yang dimiliki oleh buku ilustrasi satwa langka 

di Indonesia adalah memadukan antara teks dan juga ilustrasi. Materi mengenai 

satwa langka di Indonesia didukung dengan adanya penambahan visual berupa 

ilustrasi yang bertujuan membuat pembaca agar tidak merasa bosan dan dapat 

menarik minat baca pembaca. Satwa langka yang akan muncul dalam buku ini 

merupakan spesies payung atau kunci menurut data WWF Indonesia yang 

kemudian dikerucutkan berdasarkan kategori mamalia darat.  

 

 

4.2.3  Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 
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Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 
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Dari analisis SWOT yang dijabarkan di atas, ditemukan strategi utama 

pembuatan buku ilustrasi satwa langka di Indonesia yaitu merancang buku ilustrasi 

sebagai media edukasi tentang satwa langka di Indonesia berdasarkan spesies 

payung dengan penyajian yang menarik perhatian minat baca anak usia 6-12 tahun 

dengan teknik Digital Watercolor. 
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4.2.4 Keyword 

Tabel 4.2 Key Communication Message Perancangan Karya 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 
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4.2.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis keyword yang dilakukan maka konsep yang digunakan 

dalam perancangan buku ilustrasi satwa langka di Indonesia ini adalah “Incredible 

Saver”. Maksud dari keyword incredible saver dalam hal ini adalah membangun 

atau membentuk media edukasi berupa buku ilustrasi yang menarik dan 

mengesankan sehingga ikut serta dalam memahami, menjaga, melindungi, 

mempertahankan kelestarian satwa langka yang ada di Indonesia. Dari keyword 

yang telah ditemukan tersebut memiliki tujuan agar target audiens dari buku 

ilustrasi satwa langka di Indonesia ini semakin memiliki wawasan yang luas 

mengenai satwa-satwa langka di Indonesia khususnya spesies payung atau kunci, 

dari bermacam-macam jenis spesies kunci tersebut dikerucutkan dalam 8 satwa 

langka kategori mamalia darat.  

Tidak hanya sekedar memiliki wawasan baru dan luas akan tetapi nantinya 

target audiens juga diajak berfikir kritis secara nalar pemikiran mereka apakah ini 

termasuk ke bagian hal yang baik dan mana pula yang buruk. Tidak lupa disisipkan 

nilai moral bahwa pada dasarnya satwa di Indonesia perlu untuk dijaga, dilestarikan 

dan menyadari bahwa setiap satwa tersebut memiliki peran penting bagi 

lingkungannya. Maka dari itu, buku ilustrasi satwa langka di Indonesia ini bersifat 

mengedukasi yang dapat memberikan wawasan serta menyadarkan anak dari usia 

dini bahwa pada dasarnya kehidupan manusia dan satwa haruslah berjalan dengan 

harmoni, selain itu tujuan dari buku ini juga untuk menambah minat baca anak serta 

dalam hal pelestarian satwa langka di Indonesia. 
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4.3 Konsep Perancangan Karya 

4.3.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya adalah rangkaian perancangan berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini kemudian akan digunakan 

secara konsisten dalam setiap hasil implementasi karya. 

4.3.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan buku ilustrasi ini adalah untuk memberikan 

pengetahuan mengenai satwa langka di Indonesia berdasarkan spesies payung atau 

kunci kepada target audiens dengan penyampaian yang menarik. Selain itu, 

bertujuan agar target audiens memiliki wawasan yang luas dan ikut serta dalam 

melindungi satwa-satwa langka yang berada di Indoensia. Dengan perancangan 

buku ilustrasi satwa langka di Indonesia ini diharapkan juga dapat menanamkan 

rasa kepedulian terhadap sesama makhluk hidup terutama untuk satwa langka di 

Indonesia sendiri. 

4.3.3 Strategi Kreatif 

Dalam perancangan yang di lakukan dalam buku ilustrasi ini menggunakan 

ilustrasi dengan teknik Digital Watercolor yang digunakan untuk meningkatkan 

daya tarik pembaca sehingga dapat merangsang minat baca dari target audiens. 

Selain itu, ilustrasi juga dapat membantu daya imajinasi pembaca dan membantu 

untuk memahami suatu pesan yang ingin disampaikan dalam buku tersebut. 

Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa verbal yang komunikatif dan 

dapat dipahami oleh target audiens. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh 

target audiens diharpakan mempermudah dalam menyerap informasi dan pesan 

yang  berada di dalam buku. 
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1. Ukuran dan halaman buku  

 Jenis buku  : Buku ilustrasi 

 Dimensi buku  : 21 x 21 cm 

 Jumlah halaman : ± 69 halaman 

 Gramatur isi buku : 210 gr 

 Gramatur cover : 260 gr 

 Finishing  : Jilid hard cover dengan laminasi doff 

2. Jenis layout  

Layout yang digunakan pada perancangan ini yaitu jenis layout mondarian 

dengan penyajian yang berdasarkan pada bentuk-bentuk kotak, landscape atau 

bahkan Portrait. Selain itu layout yang digunakan yaitu jenis grid merupakan 

sebuah tata letak layout dengan skala dalam setiap penataan. Sehingga kesan yang 

ditimbulkan adalah bagian dalam layout yang terkesan teratur dan berada dalam 

skala yang sudah ditetapkan. Layout yang digunakan menggunakan margin simetris 

yakni halaman sebelah kanan merupakan cerminan dari halaman sebelah kiri. 

3.  Judul 

Judul buku yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi satwa langka 

di Indonesia dengan teknik Digital Watercolor adalah “Cintai Dunia Mamalia” Kata 

ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sebab tujuan dari perancangan buku ini adalah untuk mengedukasi, 

mengenalkan, menambah rasa kepedulian terhadap 8 satwa langka di Indonesia 

berdasarkan spesies payung kepada target audiens menjadi point yang ingin 

ditonjolkan dalam judul buku ini. Dengan pemilihan judul tersebut target audiens 

juga diajak untuk tidak hanya mengetahui dan menambah wawasan mereka saja, 
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akan tetapi disini target audiens diajak untuk mencintai, menyayangi, menambah 

nilai moral serta wawasan, mengetahui mana yang baik dan benar hingga turut serta 

melindungi satwa-satwa langka di Indonesia untuk  ke depannya. 

4. Sub Headline 

Sub headline yang dipilih untuk buku ilustrasi satwa langka di Indonesia ini 

adalah “Mengenal 8 satwa langka di Indonesia berdasarkan spesies payung”. Hal 

ini dipilih untuk merepresentasikan isi didalam buku sekaligus menjelaskan 

Headline yang telah ditentukan sebelumnya.  

5. Teknik Visualisasi 

Penggambaran ilustrasi dalam buku ini menggunakan teknik Digital 

Watercolor  yang dimana merupakan penggabungan antara manual Watercolor 

kemudian untuk hasil akhir menggunakan teknik digitalisasi. Gaya ilustrasi yang 

digunakan yaitu Semi-abstract Art yang dimana memiliki arti sudah tidak lagi 

meniru objek nyata karena merupakan kreasi baru dengan menggunakan distorsi 

pada objek nyata. Warna merupakan elemen tambahan dalam pembuatan ilustrasi 

yang dapat menjadi pembeda dengan ilustrasi yang terdapat pada buku pelajaran 

mengenai satwa langka di Indonesia. Objek asli dalam ilustrasi satwa langka di 

Indonesia masih dapat dikenali walaupun ada unsur yang membedakan guna 

misinterpretasi. 

Elemen visual lain yang mendukung ilustrasi inti dalam perancangan buku 

ilustrasi satwa langka di Indonesia yang diolah menggunakan teknik Digital 

Watercolor sehingga antara elemen visual yang satu dengan yang lain terlihat lebih 

harmonis. Elemen visual tersebut diantaranya: 

a. Satwa Langka Mamalia Darat 
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Merupakan gambar ilustrasi yang digunakan sebagai elemen utama 

atau objek utama dalam buku ini sebab terdapat 8 mamalia darat yang akan ada 

didalamnya. Objek ini dibuat dengan dua ilustrasi yaitu menghadap kedepan 

dan menghadap belakang.  

 

Gambar 4.14 Elemen Utama atau Objek Utama 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

b. Seorang Anak Perempuan dan Kangguru Pohon 

Ilustrasi ini dibuat sebab mencerminkan kesan keharmonisan antara 

kehidupan manusia dan juga para satwa langka. Sesuai dengan tujuan yang 

ingin disampaikan dalam buku ini yaitu melindungi para satwa maka kehidupan 

manusia dan satwa akan berjalan harmonis. 

 

Gambar 4.17 Seorang Anak Perempuan dan Kangguru Pohon 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

 



88 
 

c. Tanaman  

Merupakan gambar ilustrasi yang identik dengan kesan tropis. Terdapat 

gambar tanaman gantung dan dedaunan yang dapat mendukung background 

ilustrasi dalam buku ini nantinya.  

 

Gambar 4.18  Macam-Macam Tanaman 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

d. Air 

Merupakan gambar ilustrasi seperti drop of water yang dibuat satu 

persatu lalu dijadikan sebuah pattern air yang nantinya akan dijadikan sebagai 

spriral of water dalam halaman dibuku ini. 

 

Gambar 4.19 Pattern Air 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

e. Amplop 
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Amplop digunakan dalam buku ini sebab identik dengan membawakan 

sebuah pesan, amplop ini diilustrasikan seperti sudah terbuka unutk bagian 

tengah yang kosong dapat dijadikan sebagai bagian teks pembawa pesan. 

 

Gambar 4.20 Amplop Yang Terbuka 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

f. Kolam Air 

Kolam air ini dibuat sebab terinspirasi dari habitat gajah Kalimantan 

terdapat sebuah kolam air yang digunakan untuk mandi ataupun minum.  

 

Gambar 4.21 Elemen Utama atau Objek Utama 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

f. Pemandangan Pendukung 

Ilustrasi pemandangan pendukung berupa lading rumput dan 

perbukitan ini dibuat sekemudian rupa agar pembaca dapat merasakan habitat 

dari satwa langka yang ada didalam buku ini.  
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Gambar 4.22 Pemandangan Pendukung 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

g. Pohon 

Ilustrasi pohon ini digunakan sebagai elemen pendukung untuk 

background yang akan digunakan. Sebab dapat menambah kesan asri pada 

habitat para satwa langka. 

 

Gambar 4.23 Elemen Utama atau Objek Utama 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

h. Rumput 

Ilustrasi rumput sesuai dengan habitat para satwa langka yang 

digunakan sebagai ilustrasi Background. Ilustrasi ini dibuat persis dengan 

tekstur rumput pada aslinya. 
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Gambar 4.24 Elemen Utama atau Objek Utama 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

6. Bahasa 

Bahasa yang digunakan pada buku ilustrasi satwa langka di Indonesia 

dengan teknik Digital Watercolor ini menggunakan Bahasa Indonesia yang 

komunikatif namun dapat mudah dipahami sehingga kandungan materi mengenai 

satwa langka di Indonesia dalam uraian yang dapat diterima dengan baik oleh target 

audiens. Pemilihan kata atau diksi merupakan hal yang harus diperhatikan karena 

dapat mempengaruhi pemahaman dari target audiens terhadap pesan yang ingin 

disampaikan nantinya.  

7.  Warna 

Kombinasi warna yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi 8 satwa 

mamalia darat yang termasuk satwa langka di Indonesia berdasakan spesies payung 

adalah kombinasi warna tipe “tropical” & “refreshing” yang diambil dari buku 

karangan Bride M. Whelan yang berjudul Color Combination 2: A Guide to 

Creative Color Combination. Warna refreshing dipilih sebab melambangkan kesan 

ketenangan dan keringanan sedangkan warna Tropical dipilih sebab memiliki 

makna bebas dari stress dan merupakan warna yang identik dengan alam. 

Hubungan pemilihan warna refreshing dan tropical dengan pemilihan keyword 

“incredible saver” disebabkan karena memiliki makna yang berhubungan, warna 

yang dipilih memiliki makna yang cenderung melambangkan kesan ketenangan dan 
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kebebasan serta identik dengan alam hal ini sama pula dengan makna keyword yang 

cenderung memiliki makna melindungi para satwa langka yang tentunya ingin 

kehidupan yang tenang dari segala bahaya, kebebasan hidup di alam liar tanpa ada 

gangguan dari manusia, dan perlindungan para satwa langka baik dari segi habitat 

aslinya. 

Skema warna yang digunakan adalah susunan warna netral dimana warna 

yang digunakan adalah warna-warna yang telah dikurangi dengan penambahan 

warna komplementernya atau warna hitam. Skema warna yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.25 Color Combination : Tropical & Refreshing 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

8.   Tipografi 

Jenis huruf yang dipilih berdasarkan konsep keyword adalah jenis huruf 

Script. Huruf jenis Script digunakan sebagai Headline, Sub Headline dan Body 

Text. Untuk bagian headline atau judul menggunakan Font Cartoon Marker yang 

dirancang oleh Darrell Floods sedangkan untuk bagian Sub Headline maupun Body 

Text menggunakan Font DK Smiling Cat yang dirancang oleh David Kerkhoff. 
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Jenis huruf Script dipilih sebab jenis Font tersebut efektif dalam mengenalkan 

keceriaan, seperti menampilkan variasi goresan anak-anak, goresan tulisan kapur, 

dan kaligrafi serta menimbulkan kesan yang akrab pada pembaca.  

 Gambar 4.26 Jenis Font Cartoon Marker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018  

 

Gambar 4.27 Jenis Font DK Smiling Cat 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

9.  Sinopsis 

Indonesia terkenal akan keanekaragaman faunanya, akan tetapi saat ini 

banyak sekali jenis satwa asli Indonesia yang hidupnya semakin terancam punah. 

Menurut WWF Indonesia terdapat 8 spesies langka mamalia darat yang perlu 

dilestarikan.  Kurangnya edukasi mengenai hal ini tentu akan berdampak buruk bagi 

generasi penerus bangsa Indonesia. Pentingnya wawasan yang luas mengenai satwa 

langka di Indonesia yang ditanam sejak dini tentunya akan lebih membantu untuk 

melindungi para satwa langka di Indonesia untuk kedepannya. Berbagai macam 

penyebab dan upaya apa saja yang dapat dilakukan serta apa saja yang membuat 

para satwa langka tersebut perlu untuk diketahui lebih lanjut lagi sebab mereka 

memiliki keunikannya masing-masing. Dalam buku ini terdapat ulasan mengenai 8 

macam satwa langka mamalia darat di Indonesia yang memiliki keunikan serta 

memiliki peran sehingga mereka dikategorikan dalam spesies payung menurut 

WWF Indonesia uang mungkin belum didengar atau dibahas sebelumnya. 

4.3.4 Strategi Media 
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Media yang akan digunakan dalam perancangan buku ilustrasi satwa langka 

di Indonesia ini dibagi menjadi media utama dan media pendukung. Media utama 

yang digunakan adalah buku ilustasi satwa langka di Indonesia dengan teknik 

Digital Watercolor, sedangkan media pendukungnya adalah media yang digunakan 

untuk mempromosikan maupun membantu media utama. Media yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Buku ilustrasi 

Buku ilustrasi dipilih sebagai media utama karena elemen visual seperti 

ilustrasi dapat memengaruhi minat baca anak usia 6-12 tahun untuk membaca. 

Selain itu, jarang ditemukan buku ilustrasi dengan teknik Digital Watercolor yang 

membahas satwa langka di Indonesia apalagi untuk lebih di fokuskan dalam suatu 

kategori atau spesies satwa tertentu. 

2. X-Banner 

Media X-Banner merupakan media promosi yang digunakan untuk 

memberi pengetahuan terhadap target market mengenai konten produk yang 

ditawarkan. Kelebihan lainnya yaitu X-Banner digunakan karena mudah dilihat dan 

menarik perhatian target market untuk tertarik mengetahui suatu produk. 

3. Poster 

Media poster digunakan sebagai media pemberi informasi dan disebarkan 

saat proses peluncuran buku. Sebab poster memiliki  kelebihan sebagai khalayak 

dapat menagtur tempo bacaan. Dalam artian pembaca dapat mengulang bacaannya 
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kembali. Karena sifatnya tercetak secara permanen dan kekuatan utamanya dapat 

dijadikan sebuah bukti. 

4. Stiker 

Stiker digunakan sebagai tambahan dari pembelian buku. Selain itu, stiker 

dapat digunakan sebagai media promosi, stiker memiliki fleksibilitas yang tinggi, 

keunikan tersendiri untuk mengenal suatu jasa atau produk hanya sebagai penghias 

keindahan. 

 

 

5. Notebook 

Notebook digunakan sebagai media promosi dan pendukung. Selain itu 

notebook dapat dijadikan sebagai media pencatat untuk informasi-informasi yang 

penting dan apa yang ingin diingat oleh audiens dalam sebuah tulisan. 

6. Pembatas buku  

Pembatas buku berguna dalam menandai halaman yang kita  baca dan juga 

dapat sebagai media promosi karena bentuk pembatas buku yang di desain secara 

menarik. 

7. Gantungan kunci 

Gantungan kunci dipilih sebagai media pendukung dapat mengingatkan 

audiens dan memperkenalkan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan selain itu 

dapat dijadikan Merchandise. 

8. Pin 
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 Pin dipillih sebagai media pendukung karena dapat dijadikan sebagai 

aksesoris yang mengingatkan dan memperkenalkan audiens terhadap jasa atau 

produk yang ditawarkan. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai Merchandise. 

9. Totebag 

Totebag ini dipilih sebagai media pendukung sebab kegunaannya dapat 

dijadikan aksesoris fashion yang dapat dibawa kemana-mana dan mempermudah 

untuk memperkenalkan serta mengingatkan terhadap buku penulis kepada khalayak 

umum. 

10. Post Card 

Post Card ini dipilih sebagai media pendukung sebab fungsinya dapat 

digunakan untuk surat – menyurat atau memberi ucapan kepada orang lain. 

4.3.5 Ukuran Buku Ilustrasi 

Dalam perancangan buku ilustrasi Satwa Langka di Indonesia ukuran 

custom yang digunakan adalah 21 cm dan 21 cm dengan menggunakan kertas A3 

dengan pertimbangan biaya cetak dan untuk mengurangi kejenuhan atas format 

ukuran Standart International yang digunakan secara umum. Penggunaan ukuran 

21 cm x 21 cm sebagai ukuran buku mempermudah peletakkan buku karena tidak 

terlalu besar buku ini juga mempertimbangkan dalam peletakkan informasi. 

 

Gambar 4.28 Ukuran Buku Ilustrasi Satwa Langka di Indonesia 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

4.3.6 Perancangan Desain Layout 

1. Desain Cover dan Cover Belakang 

  

Gambar 4.29 Sketsa Layout Kover Belakang (kiri) dan Kover Depan 

(Kanan) 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout pada halaman sampul atau cover memuat gambar kumpulan 8 satwa 

langka mamalia darat berdasarkan spesies payung atau kunci, adapun satu diantara 

8 satwa tersebut yang hanya bagian kepala yang menggunakan topi yaitu Gajah 

Sumatera. Lalu gambar satwa tersebut dipadukan dengan gambar beberapa tanaman 

yang terdapat dalam isi buku. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat segera 

mengetahui bahwa buku tersebut merupakan buku ilustrasi mengenai satwa langka 

mamalia darat. Peletakkan gambar satwa langka mamalia darat pada halaman Cover 

belakang sama dengan bagian Cover depan akan tetapi hanya terlihat dari bagian 

bagian tubuh satwa langka mamalia darat, hal ini bertujuan agar terdapat variasi 

antara gambar Cover belakang maupun Cover depan meskipun peletakkan 

warnanya sama. Untuk peletakkan judul buku di Cover depan terletak pada  bagian 

tengah atas halaman lalu untuk sub judul diletakkan dibawah setelah judul buku 

yang diikuti dengan tulisan edisi mamalia darat. Pada bagian Cover depan bawah 

kanan terdapat nama penulis. Peletakkan tulisan pada bagian Cover belakang 
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terdapat pula judul buku dengan dibuat memanjang kesamping disertai sinopsis dari 

isi buku pada bagian tengah, hal tersebut bertujuan agar pembaca mengetahui isi 

dari buku dan memiliki rasa ingin tahu lebih meskipun hanya bagian intinya bukan 

secara menyeluruh. Untuk bagian tengah bawa cover belakang terdapat logo DKV 

Stikom dan Stikom Surabaya. 

 

 

 

 

 

2.  Halaman penjeda sebelum halaman pembuka 

  

Gambar 4.30 Sketsa Halaman Penjeda Sebelum Pembuka 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman ini terdapat gambar daun yang identik dengan isi buku yang 

akan dijadikan sebagai ilustrasi pelengkap. Kemudian daun-daun tersebut ditata 

sedemikian rupa agar membentuk suatu Pattern yang dapat dijadikan sebagai 

pembuka awal yang memiliki kesan Tropis sesuai dengan habitat para satwa langka 

mamalia darat yang berada di Indonesia ketika pembaca membuka buku tersebut. 

3.  Halaman i dan ii 
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Gambar 4.31 Sketsa Halaman I dan ii 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Pada halaman i digunakan sebagai pembuka kedua dengan judul buku yang 

diletakkan ditengah diikuti dengan sub judul dan nama pengarang. Sedangkan pada 

halaman ii digunakan sebagai halaman copyright dari buku tersebut. 

4.  Halaman iii dan iv 

  

Gambar 4.32 Sketsa Halaman iii dan iv 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Pada halaman iii  terdapat teks daftar isi yang ditulis di bagian tengah 

halaman dan diberi aksen seperti tulisan yang distabilo sebagai penekanan dan juga 

variasi, lalu untuk bagian isinya diletakkan dibawah judul daftar isi pada halaman 

yang sama. Dibagian halaman iv terdapat gambar Pattern seperti rintik rintik hujan 

yang melambangkan kesan iklim tropis di Indonesia, kemudian di tata sedemikian 

rupa agar membentuk spiral yang didalamnya terdapat bulatan besar dan isinya 

berupa teks dedikasi buku terhadap pembaca. 
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.  Halaman v dan vi 

  

Gambar 4.33 Sketsa Halaman v dan vi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Selanjutnya terdapat halaman v yang menampilkan isi ucapan terima kasih 

penulis untuk Tuhan YME, keluarga, kerabat, dan masih banyak lagi atas 

dukungannya dalam menyelsaikan buku tersebut. Gambar yang diberikan yaitu 

seperti ilustrasi notes yang ditata dari besar ke kecil lalu terdapat selotip warna 

seakan akan notes tersebut telah tertempel. Untuk peletakkan Font diletakkan 

dibagian tengah notes agar terlihat rapih. Tidak lupa diberikan aksen daun Tropis 

dan aksen garis maupun bundar agar tidak terkesan kaku. Beralih ke halaman vi, 

disini menampilkan teks tulisan “hello welcome!” dibagian tengah halaman yang 

digunakan sebagai kata sapaan kepada pembaca sebelum memulai membaca isi 

buku. 

6.  Halaman 1 dan 2 

  

Gambar 4.34 Sketsa Halaman 1 dan 2 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 1 menampilkan gambar orang utan  yang penasaran akan 

judul dari “Apakah Kalian Mengetahui Hal Spesial Seputar Mamalia?”, kemudian 

peletaka gambar orang utan diletakkan di kiri bawah halaman. Untuk bagian judulnya 

diletakkan diatas gambar. Kemudian dibagian kanan terdapat teks tentang isi atau penjelas 

dari pertanyaan dibagian judul. Sedangkan pada halaman 2 menggambarkan tentang 

sebuah objek gambar payung yang diberi motif garis-garis dan dibagian tengah pegangan 

payung terdapat kolom yang digunakan sebagai penjelas dari spesies payung. Untuk bagian 

judul pada halaman ini diletakkan dibagian gambar payung sesuai dengan bentuk payung 

7.  Halaman 3 dan 4 

  

Gambar 4.35 Sketsa Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 3 ini peletakaan teks judul ditempat dibagian tengah atas, 

diikuti dengan sub judulnya yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan judul 

lalu untuk peletakkan macam – macam 8 satwa langka yang ditempatkan secara 

bersilangan dan diberikan bentuk lingkaran dan kesan seperti di stabilo pada bagian 

belakang Body Text atau isi. Untuk halaman 4 terdapat gambar 8 spesies satwa 

langka mamalia darat yang ditata diperbukitan dan terdapat pohon – pohon yang 

rindang. Dibagian langitnya diletakkan judul mengenai IUCN Red List beserta isi 

pada halaman, keduannya ini diletakkan ditengah.  
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8.  Halaman 5, 6, dan 7 

    

Gambar 4.36 Sketsa Halaman 5, 6, dan 7 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 5 terdapat gambar tabel yang menjelaskan tentang populasi 8 

satwa saat ini, untuk bagian judulnya diletakkan diatas tengah dan tabelnya 

diletakkan dibagian bawah judul. Sedangkan pada halaman 6 terdapat bagian 

halaman yang menjelaskan tentang macam-macam klasifikasi ilmiah pada satwa 

yang terbagi menjadi tujuh bagian, bagian judul diletakkan di tengah atas dan 

bagian penjelas dibagian bawah judul terbagi dua kolum. Pada halaman 7 diberikan 

tulisan pembuka tentang harimau Sumatera hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

9.  Halaman 8 dan 9 

  

Gambar 4.37 Sketsa Halaman 8 dan 9 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 8 diberikan gambar ilustrasi Portrait harimau Sumatera, 

ilustrasi ini diletakkan dibagian tengah. Untuk halaman 9 merupakan halaman yang 
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menjelaskan ciri – ciri fisik dari harimau sumatera lengkap beserta foto asli dan 

klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar Backgroundnya diberikan gambar berupa 

awan, karena gambar awan masih berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam 

buku. 

 

 

 

 

 

10.  Halaman 10 dan 11 

  

Gambar 4.38 Sketsa Halaman 10 dan 101 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 10 menampilkan gambar harimau Sumatera secara 

menyeluruh yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan 

harimau Sumatera yang sedang melihat kupu – kupu dihabitatnya maka dari itu 

Backgroundnya digambarkan juga seperti dialam liar dengan pengambaran daun, 

tanaman, rumput yang ditata sedemikian rupa. Pada bagian bawah ilustrasi 

diberikan White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam 

IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian 

penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 
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bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan 

dibagian bawah halaman. Pada halaman 11 terdapat gambar ilustrasi harimau 

sumatera yang menghadap kebelakang yang memiliki makna bahwa harimau 

sumatera seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam 

punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa bukit dengan rumput – 

rumput, untuk bagian Body Textnya diletakkan diatas tengah untuk bagian judul 

diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi harimau Sumatera yang menghadap 

belakang. 

 

11.  Halaman 12 dan 13 

  

Gambar 4.39 Sketsa Halaman 12 dan 13 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 12 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari harimau Sumatera. Untuk bagian judulnya pada atas amplop 

sedangkan pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan 

gambar garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 13 diberikan tulisan 

pembuka tentang gajah Sumatera hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

12.  Halaman 14 dan 15 
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Gambar 4.40 Sketsa Halaman 14 dan 15 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 14 diberikan gambar ilustrasi Portrait gajah yang menghadap 

kedepan, ilustrasi ini diletakkan dibagian tengah. Untuk halaman 15 merupakan 

halaman yang menjelaskan ciri – ciri fisik dari gajah Sumatera lengkap beserta foto 

asli dan klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar Backgroundnya diberikan gambar 

berupa awan, karena gambar awan masih berkaitan dengan ilustrasi yang berada 

didalam buku. 

13.  Halaman 16 dan 17 

  

Gambar 4.41 Sketsa Halaman 16 dan 17 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 16 menampilkan gambar gajah Sumatera secara menyeluruh 

yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan gajah Sumatera 

yang sedang berjalan diatas rerumputan sambil mengangkat belalainya, gajah ini 

juga diberikan topi dan syal sebagai aksesoris tambahan. Pada bagian bawah 
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ilustrasi diberikan White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut 

dalam IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian 

penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 

bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan 

dibagian bawah halaman. Pada halaman 17 terdapat gambar ilustrasi gajah 

Sumatera yang menghadap kebelakang dengan menggunakan aksesoris pita yang 

memiliki makna bahwa gajah Sumatera seperti memikirkan tentang ancaman yang 

membuat dirinya terancam punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background 

berupa bukit dengan rumput – rumput, untuk bagian Body Textnya diletakkan 

diatas tengah untuk bagian judul diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi 

gajah Sumatera yang menghadap belakang. 

14.  Halaman 18 dan 19 

  

Gambar 4.42 Sketsa Halaman 18 dan 19 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 18 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari gajah sumatera. Untuk bagian judulnya pada atas amplop sedangkan 

pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan gambar 

garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 19 diberikan tulisan 
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pembuka tentang gajah kalimantan hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

15.  Halaman 20 dan 21 

  

Gambar 4.43 Sketsa Halaman 20 dan 21 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 20 diberikan gambar ilustrasi Portrait gajah yang menghadap 

kedepan dengan menggunakan pita, ilustrasi ini diletakkan dibagian tengah. Untuk 

halaman 21 merupakan halaman yang menjelaskan ciri – ciri fisik dari gajah 

Kalimantan lengkap beserta foto asli dan klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar 

Backgroundnya diberikan gambar berupa awan, karena gambar awan masih 

berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam buku. 

16.  Halaman 22 dan 23 

  

Gambar 4.44 Sketsa Halaman 22 dan 23 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 22 menampilkan gambar gajah Kalimantan secara 

menyeluruh yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan gajah 

Kalimantan yang menyemburkan air melalui belalainya, gajah ini juga diberikan 

topi berwarna biru sebagai aksesoris tambahan, terdapat penggambaran ilustrasi 

hutan dan kolam air. Pada bagian bawah ilustrasi diberikan White Space untuk 

penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam IUCN Red List, Fakta, Tentang 

Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian penempatan, dibagian tersebut juga 

diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 bagian tersebut. lalu dibawah 3 

bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan dibagian bawah halaman. Pada 

halaman 23 terdapat gambar ilustrasi gajah Kalimantan yang menghadap 

kebelakang dengan menggunakan aksesoris pita yang memiliki makna bahwa gajah 

Kalimantan  seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam 

punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa bukit dengan rumput – 

rumput, untuk bagian Body Textnya diletakkan diatas tengah untuk bagian judul 

diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi gajah sumatera yang menghadap 

belakang. 

17.  Halaman 24 dan 25 

  

Gambar 4.45 Sketsa Halaman 24 dan 25 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 24 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari gajah Kalimantan. Untuk bagian judulnya pada atas amplop 

sedangkan pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan 

gambar garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 25 diberikan tulisan 

pembuka tentang orang utan Sumatera hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

 

 

 

 

 

18.  Halaman 26 dan 27 

  

Gambar 4.46 Sketsa Halaman 26 dan 27 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 26 diberikan gambar ilustrasi Portrait orang utan yang 

menghadap kedepan dengan berpose, ilustrasi ini diletakkan dibagian tengah. 

Untuk halaman 27 merupakan halaman yang menjelaskan ciri – ciri fisik dari orang 

utan Sumatera lengkap beserta foto asli dan klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar 
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Backgroundnya diberikan gambar berupa awan, karena gambar awan masih 

berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam buku. 

19.  Halaman 28 dan 29 

  

Gambar 4.47 Sketsa Halaman 28 dan 29 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 28 menampilkan gambar orang utan Sumatera secara 

menyeluruh yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan 

orang utan Sumatera yang sedang bergelantungan dengan ekspresi yang gembira, 

lalu diberikan penggambaran ilustrasi akar gantung untuk orang utan yang 

bergelantungan dan beberapa tanaman lainnya. Pada bagian bawah ilustrasi 

diberikan White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam 

IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian 

penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 

bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan 

dibagian bawah halaman. Pada halaman 29 terdapat gambar ilustrasi orang utan 

Sumatera yang menghadap kebelakang yang memiliki makna bahwa orang utan 

Sumatera  seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam 

punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa tanaman – tanaman 

yang menjulur keatas, untuk bagian Body Textnya diletakkan diatas tengah untuk 
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bagian judul diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi orang utan Sumatera 

yang menghadap belakang. 

20.  Halaman 30 dan 31 

  

Gambar 4.48 Sketsa Halaman 30 dan 31 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 30 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari orang utan Sumatera. Untuk bagian judulnya pada atas amplop 

sedangkan pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan 

gambar garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 31 diberikan tulisan 

pembuka tentang Orangutan Kalimantan  hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

21.  Halaman 32 dan 33 

  

Gambar 4.49 Sketsa Halaman 32 dan 33 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 32 diberikan gambar ilustrasi Portrait orang utan yang 

menghadap kedepan dengan memegang daun, ilustrasi ini diletakkan dibagian 

tengah. Untuk halaman 33 merupakan halaman yang menjelaskan ciri – ciri fisik 

dari orang utan Kalimantan lengkap beserta foto asli dan klasifikasi ilmahnya. 

Untuk gambar Backgroundnya diberikan gambar berupa awan, karena gambar 

awan yang masih berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam buku. 

22.  Halaman 34 dan 35 

  

Gambar 4.50  Sketsa Halaman 34 dan 35 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 34 menampilkan gambar orangutan Kalimantan secara 

menyeluruh yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan 

orangutan Kalimantan yang sedang melambangkan tangan dengan tujuan menyapa 

para pembaca, lalu diberikan penggambaran ilustrasi daun pisang dibagian 

belakang sambil duduk diatas bukit rerumputan. Pada bagian bawah ilustrasi 

diberikan White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam 

IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian 

penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 

bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan 

dibagian bawah halaman. Pada halaman 35 terdapat gambar ilustrasi Orangutan 

Kalimantan yang menghadap kebelakang yang memiliki makna bahwa orangutan 
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Kalimantan  seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam 

punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa tanaman – tanaman 

yang menjulur keatas, untuk bagian Body Textnya diletakkan diatas tengah untuk 

bagian judul diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi orang utan Kalimantan 

yang menghadap belakang. 

23.  Halaman 36 dan 37 

  

Gambar 4.51 Sketsa Halaman 36 dan 37 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 36 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari orangutan Kalimantan. Untuk bagian judulnya pada atas amplop 

sedangkan pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan 

gambar garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 37 diberikan tulisan 

pembuka tentang Bada Jawa hal ini bertujuan agar pembaca dapat membedakan 

pembahasan per satwa. 

24.  Halaman 38 dan 39 
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Gambar 4.52 Sketsa Halaman 38 dan 39 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 38 diberikan gambar ilustrasi Portrait badak Jawa yang 

sedang berlari dengan ikat kepala, ilustrasi ini diletakkan dibagian tengah. Untuk 

halaman 39 merupakan halaman yang menjelaskan ciri – ciri fisik dari badak Jawa 

lengkap beserta foto asli dan klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar Backgroundnya 

diberikan gambar berupa awan, karena gambar awan masih berkaitan dengan 

ilustrasi yang berada didalam buku. 

 

 

 

 

25.  Halaman 40 dan 41 

  

Gambar 4.53 Sketsa Halaman 40 dan 41 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 40 menampilkan gambar badak Jawa secara menyeluruh yang 

diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan badak Jawa yang 

sedang membawa buku “Cintai Dunia Mamalia” yang menghadap kesamping, lalu 

diberikan penggambaran ilustrasi gambar pepohonan dan bukit yang dipenuhi 

rerumputan. Pada bagian bawah ilustrasi diberikan White Space untuk penjelasan 

tentang kondisi satwa tersebut dalam IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya 

yang dibagi menjadi 3 bagian penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis 

seperti stabilo dibelakang 3 bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat 

Body Textnya yang diletakkan dibagian bawah halaman. Pada halaman 41 terdapat 

gambar ilustrasi badak Jawa yang menghadap kebelakang yang memiliki makna 

bahwa badak Jawa seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya 

terancam punah. Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa tanaman – 

tanaman yang menjulur keatas, untuk bagian Body Textnya diletakkan diatas 

tengah untuk bagian judul diletakkan pada kanan dan kiri gambar ilustrasi badak 

Jawa yang menghadap belakang. 

 

 

26.  Halaman 42 dan 43 

  

Gambar 4.54 Sketsa Halaman 42 dan 43 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 42 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari badak Jawa. Untuk bagian judulnya pada atas amplop sedangkan pada 

bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan gambar garis - 

garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 43 diberikan tulisan pembuka 

tentang badak Sumatera hal ini bertujuan agar pembaca dapat membedakan 

pembahasan per satwa. 

27.  Halaman 44 dan 45 

  

Gambar 4.55 Sketsa Halaman 44 dan 45 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 44 diberikan gambar ilustrasi Portrait badak Sumatera yang 

sedang berpose dengan  berjalan maju dengan menghadap samping, ilustrasi ini 

diletakkan dibagian tengah. Untuk halaman 45 merupakan halaman yang 

menjelaskan ciri – ciri fisik dari badak Sumatera lengkap beserta foto asli dan 

klasifikasi ilmahnya. Untuk gambar Backgroundnya diberikan gambar berupa 

awan, karena gambar awan masih berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam 

buku. 

28.  Halaman 46 dan 47 
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Gambar 4.56 Sketsa Halaman 46 dan 47 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 46 menampilkan gambar badak Sumatera secara menyeluruh 

yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan badak Sumatera 

yang sedang melihat bunga sambil tersenyum, lalu diberikan penggambaran 

ilustrasi gambar padang rumput di siang hari. Pada bagian bawah ilustrasi diberikan 

White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam IUCN Red List, 

Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian penempatan, dibagian 

tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 bagian tersebut. lalu 

dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan dibagian bawah 

halaman. Pada halaman 47 terdapat gambar ilustrasi badak Sumatera yang 

menghadap kebelakang yang memiliki makna bahwa badak Sumatera seperti 

memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam punah. Diberikan 

pula gambar ilustrasi Background berupa bukit rerumputan, untuk bagian Body 

Textnya diletakkan diatas tengah untuk bagian judul diletakkan pada kanan dan kiri 

gambar ilustrasi badak Sumatera yang menghadap belakang sambil membawa kaca 

pembesar yang bertujuan mencari tahu. 

29.  Halaman 48 dan 49 
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Gambar 4.57 Sketsa Halaman 48 dan 49 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 48 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari badak Sumatera. Untuk bagian judulnya pada atas amplop sedangkan 

pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan gambar 

garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 49 diberikan tulisan 

pembuka tentang kangguru pohon hal ini bertujuan agar pembaca dapat 

membedakan pembahasan per satwa. 

30.  Halaman 50 dan 51 

  

Gambar 4.58 Sketsa Halaman 50 dan 51 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 50 diberikan gambar ilustrasi Portrait kangguru pohon yang 

sedang membawa tas berisikan daun – daun dan rerumputan, ilustrasi ini diletakkan 

dibagian tengah. Untuk halaman 51 merupakan halaman yang menjelaskan ciri – 

ciri fisik dari kangguru pohon lengkap beserta foto asli dan klasifikasi ilmahnya. 
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Untuk gambar Backgroundnya diberikan gambar berupa awan, karena gambar 

awan masih berkaitan dengan ilustrasi yang berada didalam buku. 

31.  Halaman 52 dan 53 

  

Gambar 4.59 Sketsa Halaman 52 dan 53 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 52 menampilkan gambar kangguru pohon secara menyeluruh 

yang diletakkan dibagian tengah dan gambar ini menggambarkan kangguru pohon 

yang sedang berada diatas pohon disaat siang hari. Pada bagian bawah ilustrasi 

diberikan White Space untuk penjelasan tentang kondisi satwa tersebut dalam 

IUCN Red List, Fakta, Tentang Habitatnya yang dibagi menjadi 3 bagian 

penempatan, dibagian tersebut juga diberikan garis seperti stabilo dibelakang 3 

bagian tersebut. lalu dibawah 3 bagiannya terdapat Body Textnya yang diletakkan 

dibagian bawah halaman. Pada halaman 53 terdapat gambar ilustrasi kangguru 

pohon yang menghadap kebelakang yang memiliki makna bahwa kangguru pohon 

seperti memikirkan tentang ancaman yang membuat dirinya terancam punah. 

Diberikan pula gambar ilustrasi Background berupa bukit rerumputan, untuk bagian 

Body Textnya diletakkan diatas tengah untuk bagian judul diletakkan pada kanan 

dan kiri gambar ilustrasi kangguru pohon yang menghadap belakang. 

32.  Halaman 54 dan 55 
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Gambar 4.60 Sketsa Halaman 54 dan 55 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 54 diberikan gambar ilustrasi berupa amplop yang seperti 

terbuka yang memiliki maksud sebagai pemberi informasi yang berisi tentang fakta 

menarik dari kangguru pohon. Untuk bagian judulnya pada atas amplop sedangkan 

pada bagian isi diletakkan pada isi amplop. Untuk Background diberikan gambar 

garis - garis agar tidak terkesan kosong. Pada halaman 55 digambarkan 8 satwa 

langka yang ditampilkan hanya kepalanya saja, lalu ditata melingkari pada sisi 

halaman. Pada bagian tengah diberikan teks “terima kasih”. 

33.  Halaman 56 dan 57 

  

Gambar 4.61 Sketsa Halaman 56 dan 57 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 56 digambarkan ilustrasi gajah yang sedang berjalan 

dipadang rumput dengan background bukit – bukit kecil disertai dengan tanaman – 

tanaman pendukung bagian langit yang kosong dijadikan penempatan judul upaya 

apa yang dapat dilakukan diletakkan pada bagian atas tengah. Untuk halaman 57 
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digambarkan ilustrasi anak perempuan yang sedang membaca buku dan ditemani 

salah satu satwa langka yaitu kangguru pohon, aktivitas kangguru pohon 

digambarkan dengan memberi minuman kepada anak perempuan tersebut yang 

bermakna seperti sahabat dan harmonis. Untuk ilustrasi Background digambarkan 

seperti di rerumputan yang memiliki banyak bunga. Dibagian atas tengah diberikan 

teks tentang “ Lets Be An Incredible Saver To Save Our Mamals”.  

34.  Halaman 58 dan 59 

  

Gambar 4.62 Sketsa Halaman 58 dan 59 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 58 diberikan teks yang bermaksud sebagai penjeda sebelum 

masuk kebagian halaman permainan, hal ini bertujuan agar pembaca membedakan 

antara pembahasan dan permainan. Untuk bagian halaman 59 diberikan ruang untuk 

stiker yang akan dicutting mengikuti bentuk gambar tersebut. pada isi stiker hewan 

tersebut diberikan gambar 8 satwa langka dan tulisan “ Cintai Dunia Mamalia” dan 

5 stiker symbol Love yang akan digunakan sebagai pengisi permainan dihalaman 

selanjutnya. 

35.  Halaman 60 dan 61 
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Gambar 4.63 Sketsa Halaman 60 dan 61 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 60 sudah memasuki halaman permainan digambarkan 8 satwa 

langka yang diberikan Frame bulat serta diberikan pula  Space bulat kosong untuk 

menempatkan stiker, bagian judul dan sub judul diletakkan diatasnya. Peletakaan 

pada 8 gambar satwa langka itu berurutan 4 – 4. Untuk halaman 61 permainan teka 

teki silang, pada halaman ini digambarkan sebuah TTS yang sudah dirancang 

bersamaan dengan pertanyaannya dibagian kanan bawah, untuk bagian judul 

dilektakkan di bagian atas tengah. Untuk Background menggunakan Pattern daun. 

36.  Halaman 62 dan 63 

  

Gambar 4.64 Sketsa Halaman 62 dan 63 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 62 diberikan gambar ilustrasi akar gantung dibagian kiri 

halaman dari atas hingga kebawah tengah, disela – sela kanan diberikan Space 

kosong untuk menuliskan, apa yang didapat pembaca setelah membaca buku ini. 

Untuk halaman 63 ini diberikan ilustrasi gambar hati yang diperbesar kemudian 
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dibagian tengahnya diberikan teks “Sampai Jumpa Pada Di Buku Edisi 

Berikutnya”.  

37.  Halaman 64, 65, dan 66 

  

Gambar 4.65 Sketsa Halaman 64, 65, dan 66 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 64 ini digambarkan biodata penulis dilengkapi dengan 

ilustrasi penulis dibagian kiri tengah dibawah judul, pada bagian kanan merupakan 

biodata dari si penulis. Untuk halaman 65 dan 66 terdapat gambar daun yang identik 

dengan isi buku yang akan dijadikan sebagai ilustrasi pelengkap. Kemudian daun-

daun tersebut ditata sedemikian rupa agar membentuk suatu Pattern yang dapat 

dijadikan sebagai pembuka awal yang memiliki kesan tropis sesuai dengan habitat 

para satwa langka mamalia darat yang berada di Indonesia ketika pembaca 

membuka buku tersebut. 

 

 

 

38. Media Promosi X-banner 
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Gambar 4.66 Sketsa Desain X-Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout X-Banner menggunakan gambar ilustrasi 8 satwa langka mamalia 

darat yang disusun berjajar menjadi dua barisan mendatar kesamping dilengkapi 

dengan background bukit yang sudah ada dibagian bawah X-Banner. Sedangkan 

dibagian atas diberikan teks judul beserta sub-judul, penulis, dan sinopsis buku 

yang sudah diatur dengan pengaturan teks rata kanan kiri dan tengah. 

39. Media Promosi Poster 

  

Gambar 4.67 Sketsa Desain Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Poster ini menggunakan gambar ilustrasi yang sama pada penggunaan 

dalam media promosi X-Banner. Bagian isinya juga terdapat sinopsis, judul buku, 
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peulis, sub-judul. Poster ini di cetak di kertas A3 21 x 29,7 cm ini dicetak di kertas 

Art Paper 210 gr dengan teknik Digital Print. 

40. Layout Stiker 

  

Gambar 4.68 Sketsa Desain Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout stiker pada perancangan buku ilustrasi “Cintai Dunia Mamalia” 

menggunakan ilustrasi 8 satwa langka mamalia darat dari segi Portrait maupun non 

Portrait yang kemudian diaplikasikan ke dalam media stiker. 

41. Layout Notebook 

  

Gambar 4.69 Sketsa Desain Notebook 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout notebook ini akan di cetak dalam ukuran A5 dengan jilid spiral 

dengan tebal sekitar 50 halaman finish Cover dan Backcover nya menggunakan 

Finishing Doff. Penggambaran ilustrasinya sama dengan X-banner akan tetapi 

untuk teks hanya terdapat judul, sub-judul, nama penulis. Di bagian belakang juga 
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terdapat gambar ilustrasi yang sama akan tetapi dibagian atas tengah terdapat logo 

DKV Stikom dan Stikom Surabaya. 

42. Layout Pembatas buku 

  

Gambar 4.70 Sketsa Desain Pembatas Buku 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout pembatas buku berukuran 4cm x 21 cm yang dicetak di kertas Art 

Paper dengan tebal 310 gsm menggunakan Finishing Doff. Untuk desain yang 

digunakan sama dengan media promosi sebelumnya agar terkesan selaras, yaitu 

tetap terdapat judul, sub-judul, penulis dan logo DKV Stikom serta Stikom 

Surabaya hanya saja dibagian atas dan bawah terdapat desain objek yang sama. 

43. Layout Gantungan Kunci 

  

Gambar 4.71 Sketsa Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout desain gantungan kunci yaitu berdasarkan gambar 8 satwa langka 

mamalia darat yang berbentuk non-Portrait agar dapat terlihat jelas menjadi satu 

keutuhan satwa yang diberikan tulisan judul buku “Cintai Dunia Mamalia” bentuk 

gantungan kunci ini yaitu berbentuk bulat dengan Laminasi Doff. 



127 
 

44. Layout Pin 

  

Gambar 4.72 Sketsa Desain Pin 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout pin ini berbanding terbalik dengan pemilihan gambar ilustrasi 8 

satwa langka mamalia darat di gantungan kunci, dalam pin ini lebih memilih 

gambar ilustrasi Portrait dari ke 8 satwa langka tersebut dan juga terdapat tulisan 

cintai dunia mamalia. Hal ini bertujuan agar terdapat variasi antara pin dan 

gantungan kunci. Finishing pin ini juga menggunakan Laminasi Doff disertai 

dengan text judul buku dalam setiap desain pinnya.  

45. Layout Totebag 

  

Gambar 4.73 Sketsa Desain Totebag 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout totebag yang digunakan dalam media totebag ukuran A4+ warna 

putih ini menampilkan salah satu satwa langka mamalia darat yang ada. Kemudian 
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diberikan teks judul buku beserta nama penulis sebagai tanda pengenal buku 

tersebut. Peletakkan gambar diletakkan dibagian tengah bawah dan untuk teksnya 

diletakkan dibagian atas gambar satwa. 

45. Layout Post Card 

  

Gambar 4.74 Sketsa Desain Post Card 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Layout Post Card ini berukuran A6 dengan menampilkan ilustrasi 8 satwa 

langka mamalia darat serta ilustrasi ketika semuanya digabung sesuai dengan 

ilustrasi X-Banner. Peletakkan ilustrasi berada disamping kanan maupun kiri 

lengkap dengan teks cintai dunia mamalia beserta penulis. Post Card ini di cetak di 

kertas BC Paper dengan Laminasi Doff. 

4.4 Implementasi Karya 

4.4.1 Media Utama 

  

Gambar 4.75 Desain Halaman Cover dan Cover Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
 

Bagian cover menggunakan ilustrasi 8 satwa langka mamalia darat 

dengan ilustrasi tanaman tropis yang bertujuan untuk memunculkan karakter 
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satwa-satwa tersebut serta memberi informasi kepada target audiens atau 

pembaca bahwa buku tersebut merupakan buku ilustrasi mengenai satwa langka 

mamalia darat di Indonesia.  

  

Gambar 4.76 Desain Halaman Jeda Sebelum Halaman Pembuka 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Setelah Cover diberikan jeda berupa ilustrasi Pattern tanaman tropis yang 

bertujuan memberikan kesan bahwa satwa-satwa langka ini berasal dari 

Indonesia, yang dimana habitat mereka berada di hutan tropis 

  

Gambar 4.77 Desain Halaman i dan ii 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman i atau yang digunakan sebagai halaman pembuka ini 

menggunakan tipografi yang mewakili judul: Cintai Dunia Mamalia dengan sub 

judul mengenal 8 satwa langka di Indonesia berdasarkan spesies payung, edisi : 
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mamalia darat pada bagian tengah halaman dan terdapat nama penulis yang 

diikuti dengan pengatur hak cipta, penulis, editor, desainer, judul buku, pada 

halaman ii dengan pemilihan warna hijau sesuai dengan warna yang telah 

ditentukan. 

  

Gambar 4.78 Desain Halaman iii dan iv 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman iii berisikan tentang daftar isi dari buku tersebut sedangkan 

untuk halaman iv yang menjelaskan dedikasi kepada siapakah buku ini nantinya 

dilengkapi dengan ilustrasi berupa Pattern air hujan yang melingkari bulatan 

berwarna kuning – oranye. 

  

Gambar 4.79 Desain Halaman v dan vi 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Halaman v terdapat halaman rasa terima kasih penulis yang 

menggunakan paduan warna dari 4 chart warna inti yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Di halaman vi merupakan halaman yang digunakan  sebagai 

halaman sapaan awal kepada pembaca sebelum memasuki isi atau pembahasan 

buku hal ini bertujuan sebagai penanda.  

  

Gambar 4.80 Desain Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Halaman 1 ini mulai membahas mengenai mamalia darat secara umum 

yaitu berupa ciri khas mamalia darat yang menjadi nilai spesial dibandingkan 

dengan jenis satwa lain. Penjelasan dari isinya diletakkan dibagian kanan dan 

diatur memanjang kebawah. Untuk bagian kanannya adalah bagian ilustrasi dan 

juga judul dari halaman tersebut. Halaman 2 memasuki pembahasan mengenai 

spesies payung secara umum agar pembaca dapat mengetahui penggambaran 

spesies payung itu seperti apa. 



132 
 

  

 Gambar 4.81 Desain Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Halaman 3 merupakan halaman yang menyebutkan 8 satwa langka 

mamalia darat apa saja yang masuk dalam kategori spesies payung atau kunci. 

Untuk halaman 4 merupakan halaman penjelasan tentang apa itu IUCN Red List 

secara umum, agar pembaca tidak kebingungan serta dapat memahami isi atau 

inti pembahasan yang akan ada pada halaman berikutnya. Dengan memilih 

menampilkan ke 8 satwa tersebut dalam halaman ini bermaksud sebab IUCN Red 

List inilah yang menangui status ancaman mereka dari segi populasi dan masih 

banyak lagi. 

   

Gambar 4.82 Desain Halaman 5, 6, dan 7 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Untuk halaman 5 menampilkan tabel populasi satwa langka mamalia 

darat di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh penulis dari WWF Indonesia 

maupun IUCN Red List. Selain itu, untuk halaman 6 menampilkan penjelasan 
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dari macam macam klasifikasi ilmiah pada hewan yang terdapat pada halaman 

inti dari setiap pembahasan kedelapan satwa spesies kunci nantinya. Untuk 

halaman 7 ini mulai memasuki pembahasan inti dari buku ini, diawali dengan 

nama satwa yang pertama kali dibahas yaitu Harimau Sumatera dan nama latin 

dari satwa Harimau Sumatera. 

  

Gambar 4.83 Desain Halaman 8 dan 9 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 8 ini terdapat ilustrasi Portrait dari Harimau Sumatera 

diikuti dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Harimau 

Sumatera di Halaman 9. Pada halaman 9 ini pula ditambahi gambar asli dari 

satwa Harimau Sumatera dibawah penjelasan tentang klasifikasi ilmiah untuk 

background diambil dari bagian ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 
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Gambar 4.84 Desain Halaman 10 dan 11 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 10 terdapat ilustrasi seekor Harimau Sumatera yang sedang 

tersenyum menikmati sejuknya pagi hari di habitatnya, digambarkan pula habitat 

yang sejuk dan penuh dengan tanaman sebagai ilustrasi pendukung. Dibagian 

bawah ilustrasi terdapat ruang khusus untuk penjelasan tiga bagian yaitu dari 

status atau kondisi Harimau Sumatera saat ini dari segi IUCN Red List, fakta asli 

tentang Harimau Sumatera, dan habitat satwa tersebut. Halaman 11 terdapat 

ilustrasi Harimau Sumatera yang menghadap kebelakang dengan penempatan 

judul pembahasan halaman mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian 

kanan dan kiri ilustrasi objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang 

menyebabkan Harimau Sumatera kini kian terancam hidup serta populasinya di 

habitat aslinya. 

  

Gambar 4.85 Desain Halaman 12 dan 13 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 12 ini terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Harimau Sumatera mengenai 

air liurnya dan merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan Harimau 

Sumatera. Sedangkan pada halaman 13 merupakan halaman pembeda dari satwa 
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sebelumnya, satwa kedua yang dibahas yaitu Gajah Sumatera beserta pula 

dengan nama latinnya.  

  

Gambar 4.86 Desain Halaman 14 dan 15 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 14 terdapat ilustrasi Portrait dari Gajah Sumatera diikuti 

dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Gajah Sumatera di 

Halaman 15. Pada halaman 15 ini ditambahi dengan gambar asli dari satwa Gajah 

Sumatera yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah Gajah 

Sumatera. Untuk background halaman 15 diambil dari bagian ilustrasi yang 

memang ada dalam buku tersebut yaitu gambar visual awan. 

  

Gambar 4.87 Desain Halaman 16 dan 17 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 16 terdapat ilustrasi seekor Gajah Sumatera yang sedang 

berjalan dengan mengangkat belalainya, digambarkan pula background rumput 

dan tanaman sebagai ilustrasi pendukung. Dibagian bawah ilustrasi terdapat 

ruang khusus untuk penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Gajah 

Sumatera saat ini dari segi IUCN Red List, fakta asli tentang Gajah Sumatera, 

dan habitat satwa tersebut. Halaman 17 terdapat ilustrasi Gajah Sumatera yang 

menghadap kebelakang dengan penempatan judul pembahasan halaman 

mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian kanan dan kiri ilustrasi 

objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang menyebabkan Gajah Sumatera kini 

kian terancam hidup serta populasinya di habitat aslinya. 

  

Gambar 4.88 Desain Halaman 18 dan 19 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 18 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Gajah Sumatera, halaman ini 

merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Gajah Sumatera. 

Sedangkan pada halaman 19 merupakan halaman pembeda dari satwa 

sebelumnya, satwa berikutnya yang akan dibahas yaitu Gajah Kalimantan 

lengkap beserta dengan nama latinnya.  
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Gambar 4.89 Desain Halaman 20 dan 21 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 20 terdapat ilustrasi Portrait dari Gajah Kalimantan diikuti 

dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Gajah Kalimantan 

di Halaman 21. Pada halaman 21 ini ditambahi dengan gambar asli dari satwa 

Gajah Kalimantan yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai klasifikasi 

ilmiah Gajah Kalimantan. Untuk background halaman 21 diambil dari bagian 

ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.90 Desain Halaman 22 dan 23 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 22 terdapat ilustrasi seekor Gajah Kalimantan yang sedang 

minum dipinggir kolam, digambarkan pula background habitatnya sebagai 

ilustrasi pendukung. Dibagian bawah ilustrasi terdapat ruang khusus untuk 
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penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Gajah Kalimantan saat ini 

dari segi IUCN Red List, fakta asli tentang Gajah Kalimantan, dan habitat satwa 

tersebut. Halaman 23 terdapat ilustrasi Gajah Kalimantan yang menghadap 

kebelakang dengan penempatan judul pembahasan halaman mengenai penyebab 

satwa semakin langka di bagian kanan dan kiri ilustrasi objek. Dihalaman ini 

mengulas apa saja yang menyebabkan Gajah Kalimantan kini kian terancam 

hidup serta populasinya di habitat aslinya. 

  

Gambar 4.91 Desain Halaman 24 dan 25 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 24 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Gajah Kalimantan, halaman 

ini merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Gajah Kalimantan. 

Sedangkan pada halaman 25 merupakan halaman pembeda dari satwa 

sebelumnya, satwa yang akan dibahas selanjutnya yaitu Orang Utan Sumatera 

lengkap beserta dengan nama latinnya.  

 



139 
 

  

Gambar 4.92 Desain Halaman 26 dan 27 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 26 terdapat ilustrasi Portrait dari Orang Utan Sumatera 

diikuti dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Orang Utan 

Sumatera di Halaman 27. Pada halaman 27 ini ditambahi dengan gambar asli dari 

satwa Orang Utan Sumatera yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai 

klasifikasi ilmiah Orang Utan Sumatera. Untuk background halaman 27 diambil 

dari bagian ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.93 Desain Halaman 28 dan 29 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 28 terdapat ilustrasi seekor Orang Utan Sumatera yang 

sedang bergelantungan dengan ekspresi senang, digambarkan pula background 

langit dan tanaman sebagai ilustrasi pendukung. Dibagian bawah ilustrasi 
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terdapat ruang khusus untuk penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi 

Orang Utan Sumatera saat ini dari segi IUCN Red List, fakta asli tentang Orang 

Utan Sumatera, dan habitat satwa tersebut. Halaman 29 terdapat ilustrasi Orang 

Utan Sumatera yang menghadap kebelakang dengan penempatan judul 

pembahasan halaman mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian kanan 

dan kiri ilustrasi objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang menyebabkan 

Orang Utan Sumatera kini kian terancam hidup serta populasinya di habitat 

aslinya. 

  

Gambar 4.94 Desain Halaman 30 dan 31 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 30 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Orang Utan Sumatera, 

halaman ini merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Orang 

Utan Sumatera. Sedangkan pada halaman 31 merupakan halaman pembeda dari 

satwa sebelumnya, satwa yang akan dibahas selanjutnya yaitu Orang Utan 

Kalimantan lengkap beserta dengan nama latinnya.  
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Gambar 4.95 Desain Halaman 32 dan 33 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 32 terdapat ilustrasi Portrait dari Orang Utan Kalimantan 

diikuti dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Orang Utan 

Kalimantan di Halaman 33. Pada halaman 33 ini ditambahi dengan gambar asli 

dari satwa Orang Utan Kalimantan yang diletakkan dibawah penjelasan 

mengenai klasifikasi ilmiah Orang Utan Kalimantan. Untuk bagian background 

halaman 33 diambil dari bagian ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.96 Desain Halaman 34 dan 35 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 34 terdapat ilustrasi seekor Orang Utan Kalimantan yang 

sedang menyapa para pembaca dengan ekspresi tersenyum, digambarkan pula 

background rumput dan tanaman sebagai ilustrasi pendukung serta diberikan 
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tekstur dibagian langit. Dibagian bawah ilustrasi terdapat ruang khusus untuk 

penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Orang Utan Kalimantan saat 

ini dari segi IUCN Red List, fakta asli tentang Orang Utan Kalimantan, dan 

habitat satwa tersebut. Halaman 35 terdapat ilustrasi Orang Utan Kalimantan 

yang menghadap kebelakang dengan penempatan judul pembahasan halaman 

mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian kanan dan kiri ilustrasi 

objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang menyebabkan Orang Utan 

Kalimantan kini kian terancam hidup serta populasinya di habitat aslinya. 

  

Gambar 4.97 Desain Halaman 36 dan 37 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 36 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Orang Utan Kalimantan, 

halaman ini merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Orang 

Utan Kalimantan. Sedangkan pada halaman 37 merupakan halaman pembeda 

dari satwa sebelumnya, satwa yang akan dibahas selanjutnya yaitu Badak Jawa 

lengkap beserta dengan nama latinnya.  
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Gambar 4.98 Desain Halaman 38 dan 39 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 38 terdapat ilustrasi Portrait dari Badak Jawa diikuti 

dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Badak Jawa di 

Halaman 39. Pada halaman 39 ini ditambahi dengan gambar asli dari satwa 

Badak Jawa yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah 

Badak Jawa. Untuk bagian background halaman 39 diambil dari bagian ilustrasi 

yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.99 Desain Halaman 40 dan 41 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 40 terdapat ilustrasi seekor Badak Jawa yang sedang 

menyapa membawa buku cintai dunia mamalia, digambarkan pula background 

rumput dan pohon sebagai ilustrasi pendukung serta diberikan tekstur dibagian 
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langit yang disetting seperti malam hari dengan cahaya kuning dibagian samping 

objek satwa. Dibagian bawah ilustrasi terdapat ruang khusus untuk penjelasan 

tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Badak Jawa saat ini dari segi IUCN Red 

List, fakta asli tentang Badak Jawa, dan habitat satwa tersebut. Halaman 41 

terdapat ilustrasi Badak Jawa yang menghadap kebelakang dengan penempatan 

judul pembahasan halaman mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian 

kanan dan kiri ilustrasi objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang 

menyebabkan Badak Jawa kini kian terancam hidup serta populasinya di habitat 

aslinya. 

  

Gambar 4.100 Desain Halaman 42 dan 43 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 42 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Badak Jawa, halaman ini 

merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Badak Jawa. 

Sedangkan pada halaman 43 merupakan halaman pembeda dari satwa 

sebelumnya, satwa yang akan dibahas selanjutnya yaitu Badak Sumatera lengkap 

beserta dengan nama latinnya.  
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Gambar 4.101 Desain Halaman 44 dan 45 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 44 terdapat ilustrasi Portrait dari Badak Sumatera diikuti 

dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Badak Sumatera di 

Halaman 45. Pada halaman 45 ini ditambahi dengan gambar asli dari satwa 

Badak Sumatera yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah 

Badak Sumatera. Untuk bagian background halaman 45 diambil dari bagian 

ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.102 Desain Halaman 46 dan 47 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 46 terdapat ilustrasi seekor Badak Sumatera yang sedang 

melihat sebuah bunga, digambarkan pula background rumput dan bunga ilustrasi 

pendukung serta diberikan tekstur dibagian langit yang disetting seperti saat sinar 
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matahari muncul. Dibagian bawah ilustrasi terdapat ruang khusus untuk 

penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Badak Sumatera saat ini dari 

segi IUCN Red List, fakta asli tentang Badak Sumatera, dan habitat satwa 

tersebut. Halaman 47 terdapat ilustrasi Badak Sumatera yang menghadap 

kebelakang dengan penempatan judul pembahasan halaman mengenai penyebab 

satwa semakin langka di bagian kanan dan kiri ilustrasi objek. Dihalaman ini 

mengulas apa saja yang menyebabkan Badak Sumatera kini kian terancam 

hidupnya.  

  

Gambar 4.103 Desain Halaman 48 dan 49 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 48 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Badak Sumatera, halaman ini 

merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Badak Sumatera. 

Sedangkan pada halaman 49 merupakan halaman pembeda dari satwa 

sebelumnya, satwa yang akan dibahas selanjutnya yaitu Kangguru Pohon 

lengkap beserta dengan nama latinnya.  
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Gambar 4.104 Desain Halaman 50 dan 51 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 50 terdapat ilustrasi Portrait dari Kangguru Pohon diikuti 

dengan penjelasan mengenai klasifikasi ilmiah dan ciri fisik Kangguru Pohon di 

Halaman 51. Pada halaman 51 ini ditambahi dengan gambar asli dari satwa 

Kangguru Pohon yang diletakkan dibawah penjelasan mengenai klasifikasi 

ilmiah Kangguru Pohon. Untuk bagian background halaman 51 diambil dari 

bagian ilustrasi yang memang ada dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.105 Desain Halaman 52 dan 53 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 21 terdapat ilustrasi seekor Kangguru Pohon yang sedang 

memegang buah diatas pohon, digambarkan pula background pohon sebagai 

ilustrasi pendukung untuk dibagian langit diberikan tekstur yang terlihat seperti 
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ada sinar pantulan cahaya matahari. Dibagian bawah ilustrasi terdapat ruang 

khusus untuk penjelasan tiga bagian yaitu dari status atau kondisi Kangguru 

Pohon saat ini dari segi IUCN Red List, fakta asli tentang Kangguru Pohon, dan 

habitat satwa tersebut. Halaman 53 terdapat ilustrasi Kangguru Pohon yang 

menghadap kebelakang dengan penempatan judul pembahasan halaman 

mengenai penyebab satwa semakin langka di bagian kanan dan kiri ilustrasi 

objek. Dihalaman ini mengulas apa saja yang menyebabkan Kangguru Pohon 

kini kian terancam hidupnya.  

  

Gambar 4.106 Desain Halaman 54 dan 55 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 54 terdapat ilustrasi pendukung berupa amplop terbuka 

yang terdapat pembahasan mengenai fakta menarik Kangguru Pohon, halaman 

ini merupakan halaman yang mengakhiri pembahasan tentang Kangguru Pohon 

dan pembahasan dari ke 8 satwa yang sudah dibahas dihalaman sebelumnya. 

Sedangkan pada halaman 55 terdapat ilustrasi 8 satwa langka mamalia darat 

hanya setengah bagian dari badan utuh yang di tata dibagian pinggir-pingir 

halaman, dibagian tengahnya terdapat teks terima kasih dari penulis kepada 
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pembaca karena telah meluangkan waktunya tak lupa pula disisipkan pesan 

penulis untuk melindungi satwa langka di Indonesia. 

  

Gambar 4.107 Desain Halaman 56 dan 57 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 56 terdapat ilustrasi seekor gajah yang sedang berjalan di 

sebuah padang rumput dengan penjelasan teks mengenai upaya apa saja yang 

dapat dilakukan untuk melindungi satwa langka di Indonesia saat ini, upaya 

upaya ini didapatkan dari kesimpulan beberapa artikel yang telah didapatkan 

maupun dari hasil wawancara penulis. Untuk halaman 57 terdapat ilustrasi 

seorang anak perempuan yang memiliki kehidupan yang harmonis dengan satwa 

langka kangguru pohon, hal ini bertujuan agar pembaca dapat memaknai 

seharusnya kehidupan antara manusia dan satwa dapat berjalan dengan harmonis. 

Disisipkan pula teks penggerak kepada pembaca dengan bahasa inggris dan 

menyisipkan keyword “incredible saver” dalam teks tersebut. 
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Gambar 4.108 Desain Halaman 58 dan 59 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 58 ini berfungsi sebagai pembatas dari pembahasan yang 

menjadi inti keseluruhan buku pada halaman sebelumnya. Teks dihalaman ini 

bertujuan agar pembaca tidak lekas selesai hanya untuk mendapatkan wawasan 

akan tetapi akan diberikan sebuah permainan yang dapat mengasah daya ingat 

pembaca dengan tujuan agar lebih menarik. Untuk halaman 59 merupakan 

halaman untuk peletakkan Cutting Sticker yang didalamnya terdapat stiker 8 

satwa langka, teks cintai dunia mamalia, dan 5 sticker betanda hati yang akan 

digunakan pada permainan di halaman selanjutnya. Untuk stiker lainnya 

bertujuan sebagai bonus dari buku tersebut agar pembaca tetap teringat dengan 

ke 8 satwa langka mamalia darat yang perlu untuk dilestarikan. 

  

Gambar 4.109 Desain Halaman 60 dan 61 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 60 terdapat ilustrasi 8 satwa langka didalam Shape bulat 

yang ditata berjajar kesamping dengan isi empat empat dalam 2 baris. Terdapat 

kolom bulat yang akan diisikan sticker hati yang akan dipilih oleh pembaca 

dalam halaman permainan pertama ini. Sedangkan untuk halaman 61 merupakan 

halaman permainan kedua yang memiliki konsep teka teki silang yang bertujuan 
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sebagai mengasah daya ingat anak seberapa pahamkah mereka tentang wawasan 

yang sudah diberikan dalam buku tersebut. 

  

Gambar 4.110 Desain Halaman 62 dan 63 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman 62 terdapat ilustrasi akar gantung yang ditata dibagian 

kanan halaman berfungsi sebagai aksen halaman yang memberikan keleluasaan 

pembaca dalam memberikan kesan setelah membaca buku ini, pembaca diajak 

untuk lebih kritis dan tanggap untuk menyimpulkan apa yang sudah didapatkan 

dan apa pula yang harus mereka lakukan ketika sudah membaca buku tersebut. 

Untuk halaman 63 ini merupakan halaman sapaan akhir dari penulis agar dapat 

berjumpa pada buku edisi selanjutnya.  

  

Gambar 4.111 Desain Halaman 64, 65, dan 66 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman 64 terdapat ilustrasi penulis dengan tulisan sekilas 

mengenai biodata penulis maupun kontak penulis. Di halaman 65 dan 66 

merupakan gambar Pattern yang diulang sebagai penutup dari keseluruhan isi 

buku dan diakhiri pula dengan gambar Pattern yang sama.   

 

 

 

 

 

4.4.2 Media Pendukung 

 

Gambar 4.112 Desain X-Banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Media pendukung X-Banner berukuran 160 x 60 yang didesain dengan 

warna background kuning yang sesuai dengan penentuan 4 chart warna utama 

dari buku cintai dunia mamalia. Sedangkan penempatan ilustrasi 8 satwa langka 
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mamalia darat diletakkan pada sisi bawah X-Banner. Untuk bagian judul, sub 

judul, penulis, dan sinopsis diletakkan dibagian sisi tengah  sesuai dengan skesan 

layout yang telah dirancang. 

 

 
Gambar 4.113 Desain Poster 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Media pendukung poster mengadaptasi dari layout X-Banner seperti yang 

telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan yang kontras 

antara tampilan poster dan X-Banner. Perbedaannya antara X-Banner dan poster 

terdapat pada ukuran yang digunakan. Untuk Poster menggunakan ukuran A3 

setara dengan ukuran 29,7 x 42 cm. 
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Gambar 4.114 Desain Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Berikut merupakan gambaran layout stiker dari buku “ Cintai Dunia 

Mamalia” dilayout di atas kertas berukuran A3 dengan menggunakan laminasi 

Doff. Dalam satu kali cetak stiker berukuran A3 dapat diperoleh sebanyak 24 stiker.  

  

Gambar 4.115 Desain Notebook 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Desain Notebook dicetak dalam ukuran A5 dengan menggunakan jilid 

spiral serta dilaminasi menggunakan Doff. Terdapat 2 bagian yaitu bagian depan 

dan bagian belakang. 
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Gambar 4.116 Desain Pembatas Buku 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Desain pembatas buku dicetak dengan ukuran 4 cm x 23 cm. Dicetak 

dengan menggunakan kertas Art Paper dengan ketebalan 310 gsm disertai 

Laminasi Doff. 

 

Gambar 4.117 Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Desain gantungan kunci dibuat lingkaran dengan diameter 6 cm. Dengan 

laminasi doff dan menggunakan bahan plastik. Gantungan kunci ini hanya 

terlihat 1 sisi saja.  

 

Gambar 4.118 Desain Pin 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Desain pin ini tidak jauh seperti gantungan kunci dibuat lingkaran dengan 

diameter 4,5 cm. Selain itu finishingnya menggunakan laminasi doff dan 

menggunakan bahan plastik. Pin ini juga hanya terlihat 1 sisi saja.  

 

Gambar 4.119 Desain Totebag 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Desain totebag dengan ukuran A4+ ( 31 cm x 37 cm ). Menggunakan 

teknik sablon mesin DTG. Warna totebag yang digunakan berwarna putih dengan 

menggunakan bahan kanvas. 
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Gambar 4.120 Desain Post Card 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Desain totebag dengan ukuran A5 dengan finishing Laminasi Doff. 

Dibagian belakangnya terdapat space kosong yang dapat digunakan untuk 

menulis pesan. 



 
 

 158   
 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil perancangan buku ilustrasi “Satwa Langka Mamalia 

Darat Berdasarkan Spesies Payung Atau Kunci di Indonesia” yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan teknik Digital Watercolor dipilih karena sebagai upaya 

menumbuhkan minat baca anak usia 6-12 tahun sekaligus dapat menjadi 

media edukasi yang menginspiratif dan komunikatif  

2. Buku ilustrasi dapat dijadikan sebagai koleksi fisik yang dapat dibuka 

dan dibaca kapan saja. 

3. Dengan buku ini diharapkan pembaca dapat sadar, lebih berwawasan 

luas, menyayangi dan ikut serta melindungi satwa langka mamalia darat 

dalam spesies payung atau kunci di Indonesia  untuk dimasa yang akan 

datang agar tercipta kehidupan yang harmonis antara manusia dan satwa. 

 

5.2  Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan buku ilustrasi Satwa 

Langka Mamalia Darat Berdasarkan Spesies Payung Atau Kunci di Indonesia, 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan demi kelancaran perancangan 

media pengenalan yang lain yang lebih baik lagi, yakni: 
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1. Kekuatan buku ilustrasi adalah daya tariknya yang dapat mempengaruhi 

minat seseorang untuk membaca dan memahami isi serta pesan dari buku 

tersebut. 

2.  Pemilihan teknik untuk segmentasi anak usia 6-12 tahun harus memikat 

perhatian agar dapat menimbulkan minat baca. 

3.  Dari perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang memiliki 

pembasahan lainnya serta dapat untuk dikembangkan lebih baik lagi 

kedepannya.  

4. Dari perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penelitian yang medianya tidak hanya berupa buku ilustrasi namun bisa 

digunakan untuk berbagai bidang seperti fotografi, video motion graphic, 

dsb. 
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