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ABSTRACT 

 

The Making Of Kemono Reference Book as an Effort to Introduce 

Anthropomorphic Art Style with the use of Characters from Fable Story 

 

Rasyuqa Asyira Hafiidh (2009) 

Undergraduate Program (S1) Visual Communication Design, STIKOM 

 

Advisors: 

(I) Muhammad Bahruddin, S.Sos., M.Med.Kom. 

(II)  Abdul Aziz, S.Sn., M.Med.Kom. 

 

 

From this rapid evolutions of cyber world appears many new cultures in art 

styles, one of them is an anthropomorphic art style. This art style is already 

widely recognizable in the rest of the world. But in Indonesia, it is not that well-

known; most of them are only recognize this kind of art just as a fable or mascot. 

The goal of this project is to make a book that is specified about anthropomorphic 

arts that can give the target citizens knowledge in anthropomorphic arts using 

kemono. The design was done with a qualitative approach, namely observations, 

interviews, and focus group discussions in order to formulate a concept in the 

design process. From the analysis, it was found that the majority of 

anthropomorphic art fans around the world are mainly teenager to adulthood, 

and it was proven that kemono is a distinct anthropomorphic style from Japan. 

Also, it was decided to use Si Kancil as a chosen famous fable as an example. 

After going through the process of data analysis, found the keyword as a design 

concept which is "Energic and Friendly" that means the anthropomorphic arts is 

filled with energy and active, while keep friendly toward others. 

 

Keywords: Design, Book, Anthropomorphism, Art, Introduction 
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ABSTRAK 

 

Pembuatan Buku Referensi Kemono Sebagai Upaya Pengenalan Aliran Seni 

Anthropomorfis Dengan Menggunakan Karakter Tokoh Dalam Cerita Fabel 

 

Rasyuqa Asyira Hafiidh (2009) 

Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual, STIKOM 

 

Pembimbing: 

(I) Muhammad Bahruddin, S.Sos., M.Med.Kom. 

(II)  Abdul Aziz, S.Sn., M.Med.Kom. 

 

 

Dari pesatnya perkembangan dunia cyber muncul banyak kultur baru dalam seni, 

salah satunya adalah aliran seni anthropomorfis. Aliran seni ini sudah dikenal 

cukup luas di luar negeri. Tetapi di Indonesia tidak begitu dikenal, sebagian besar 

hanya mengenal seni ini sebagai fabel atau maskot saja. Tujuan pembuatan ini 

adalah untuk membuat suatu buku yang khusus membahas tentang 

anthropomorfis yang dapat memberikan pengetahuan kepada target audiens 

tentang seni anthropomorfis menggunakan gaya seni kemono. Desain dilakukan 

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan focus 

group discussion untuk menyimpulkan konsep dalam proses desain. Dari hasil 

analisis ditemukan bahwa mayoritas penggemar seni anthropomorfis diseluruh 

dunia adalah remaja dewasa, dan juga dapat dibuktikan bahwa kemono adalah 

aliran seni anthropomorfis yang spesifik dari Jepang. Juga diputuskan 

menggunakan Si Kancil sebagai fabel terkenal yang digunakan sebagai contoh. 

Setelah melalui proses analisis data, ditemukan keyword “Energik nan 

Bersahabat” sebagai konsep perancangannya yang berarti seni anthropomorfis ini 

penuh energi dan aktif, serta tetap bersahabat terhadap yang lainnya. 

 

Keyword: Desain, Buku, Anthropomorfis, Seni, Pengenalan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Balakang Masalah 

 Pesatnya perkembangan media komunikasi saat ini membuat 

perkembangan cyber atau internet semakin pesat pula. Dari perkembangan 

cyberworld inilah muncul berbagai macam kultur baru dalam aliran seni, salah 

satunya adalah aliran seni anthropomorfis. Hanya saja, seni ini kurang dikenal 

oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat cenderung mengenal gaya seni ini sebagai 

kartun fabel dan maskot belaka Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat suatu 

media pengenalan, yaitu buku referensi Kemono sebagai upaya pengenalan aliran 

seni anthropomorfis melalui cerita fabel. 

Kurangnya pengetahuan tentang seni anthropomorfis dalam masyarakat 

Indonesia dikarenakan kurangnya referensi tentang seni ini dalam bahasa 

Indonesia. Seni anthropomorfis hanya diperkenalkan secara masif melalui media 

cerita seperti fabel, kartun, buku dongeng dan lain sebagainya, tanpa ada literatur / 

referensi yang dikhususkan untuk seni anthropomorfis. 

Seni Anthropomorfis adalah seni yang berusaha menggambarkan sebuah 

karakter selain manusia namun digambarkan dengan karakteristik manusia kepada 

karakter tersebut (misalnya berdiri dengan dua kaki / bipedal, dapat berinteraksi 

dan berbicara layaknya manusia) (Hedgepeth dkk, 2004:183). 
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Faktanya, dengan adanya perkembangan cyberworld seperti saat ini, 

perkembangan minat masyarakat terhadap seni Anthro makin berkembang, 

meskipun masih tergolong sedikit. Penampakan komunitas seni Anthro hanya 

terbatas di beberapa website seni tertentu dan grup dalam beberapa media jejaring 

sosial. 

Salah satu fakta ini didukung dari pernyataan Anthrocon dalam brosur 

webnya, yaitu: “Only within the last two decades has an enthusiasm for 

anthropomorphic animals, or more commonly ‘Furry’ fandom, coalesced into its 

own distinct entity. Fans are found in all corners of the world, and come from all 

races, ages, and creeds.” (Anthrocon.org, 2010) Terjemahan: “Hanya dalam dua 

dekade terakhir antusiasme terhadap hewan anthropomorfis, atau yang lebih 

dikenal dengan ‘Furry’ fandom, bersatu menjadi satu kesatuan yang berbeda dari 

yang lain. Para peminat dapat ditemukan diseluruh belahan dunia, dan berasal dari 

berbagai ras, umur, dan kepercayaan.” 
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Tabel 1.1: Grafis perkembangan pengunjung Anthrocon 

Periode 1997-2011 di Amerika (Anthrocon.org) 

 

Anthrocon adalah salah satu organisasi seni Anthro non-profit terbesar 

yang menyelenggarakan berbagai konvensi dimana seluruh peminat seni Anthro 

dapat berkumpul bersama. Interval konvensi yang diselenggarakan oleh 

Anthrocon yaitu satu konvensi setiap satu tahun, dengan berbagai tema yang 

berbeda-beda setiap tahunnya. (Anthrocon.org) 

Penggunaan seni Anthro sendiri sudah tergolong sangat luas di 

masyarakat. Tak hanya animasi kartun anthro yang sudah semakin banyak 

jenisnya, namun juga digunakan dalam berbagai macam jenis industri. Sebagai 

contohnya maskot perusahaan dan visualisasi iklan suatu produk. Contohnya 

dalam iklan suatu produk, seni Anthro digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

produk tertentu, misalnya sebuah karakter Anthro sapi yang digunakan untuk 

mempromosikan produk susu dan keju. 
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Sebagai contoh nyata makin pesatnya perkembangan seni Anthro adalah 

beberapa penggunaan seni Anthro sebagai maskot beberapa event olahraga pada 

tahun 2010. Sebut saja event FIFA 2010 dengan maskot Zakumi, seekor leopard. 

Kemudian event Youth Olympic Games 2010 yang diselenggarakan di Singapore 

dengan maskot duo Merly dan Lyo, dimana maskot event YOG ini adalah salah 

satu dari penggunaan gaya seni Kemono. Kemudian Winter Olympic 2010 di 

Kanada dengan maskotnya yang bernama Miga, Quatchi, Sumi, dan Mukmuk, 

gaya seni yang mereka gunakan dianggap mendekati gaya “Urban Vinyl” 

(en.wikipedia.org). 

Seni anthropomorfis juga pernah terlihat dalam beberapa media massa di 

Indonesia, namun sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa itu adalah seni 

anthropomorfis. Hanya dijelaskan sebagai fabel ataupun kostum / maskot hewan 

semata (Jawa Pos, 16 Juni 2012). 

Dengan demikian, perlu ada suatu cara untuk memperkenalkan seni 

Anthro yang seharusnya sudah dikenal masyarakat luas. Pemilihan media buku 

referensi adalah salah satu cara dimana seni Anthro dapat diperkenalkan kembali 

kepada masyarakat menggunakan metode edukatif. Dengan tujuan para pembaca 

dapat lebih mudah memahami sekaligus mempraktekkannya. 

Media buku juga dipilih sebagai pengenalan melalui dunia nyata 

disamping melalui dunia cyber yang telah dilakukan sebelumnya hingga saat ini, 

sebagai contohnya melalui galeri seni online misal, deviantart.com. 

 



5 
 

 

Pemilihan Kemono sebagai point of interest-nya merupakan pengerucutan 

dari berbagai macam gaya seni Anthro yang cukup luas. Ditambah lagi dengan 

animo masyarakat Indonesia yang masih cenderung makin menggemari aliran seni 

Jepang (misal Anime dan Manga), maka pemilihan Kemono dapat menjadi pilihan 

yang tepat. 

Secara harfiah, Kemono berasal dari bahasa Jepang (獣, ケモノ, atau 

けもの) yang berarti “hewan buas” (Wikifur.com). Kemono berfokus pada 

penggambaran karakter hewan anthropomorfis dengan gaya anime / manga (seni 

kartun dan komik Jepang). 

Diharapkan dengan adanya buku referensi Kemono ini, masyarakat dapat 

lebih memahami dan menambah wawasan mereka tentang apa itu seni Anthro 

yang sebenarnya, memahami bahwa seni ini semakin berkembang dengan luas, 

dan memahami sebagai salah satu aliran seni pop yang baru. Selain itu juga 

diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa di Indonesia juga terdapat 

komunitas seni Anthro yang masih tidak tampak di permukaan. 

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

tulisan/ gambar maupun kosong (Depdiknas, 2005). Buku dapat berarti 

sekumpulan tulisan/ gambar yang dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa 

hingga membentuk sebuah lembaran yang dijilid. 

Selain itu juga dikarenakan hingga saat ini belum ada buku referensi 

ataupun tutorial dalam media cetak yang mengkhususkan tentang aliran seni 

anthropomorfis dalam bahasa Indonesia. Padahal hingga saat ini sangat mudah 
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kita jumpai berbagai macam buku tutorial menggambar anime, manga, monster, 

dan lain sebagainya dalam bahasa Indonesia di berbagai macam toko buku. 

Terdapat beberapa contoh buku yang khusus membahas tentang seni 

anthropomorfis, namun dalam bahasa asing (Inggris). Seperti contohnya adalah 

“Drawing Fantastic Furries” karya Christopher Hart. Dalam buku ini 

menjelaskan tentang berbagai macam cara menggambar (tutorial) berbagai jenis 

seni anthropomorfis. 

 

Gambar 1.1: Cover buku “Drawing Fantastic Furries: The Ultimate Guide 

To Drawing Anthropomorphic Characters” 

Tetapi dalam buku karya Christopher Hart tersebut hanya membahas 

tentang teknis penggambaran, dan hanya sedikit informasi pengetahuan tentang 

seni anthropomorfis itu sendiri. Disini, buku referensi yang akan dibuat adalah 

selain berisi tentang hal teknis, juga berisi tentang informasi seperti sejarah, 
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deskripsi, dan lain sebagainya, serta akan memiliki beberapa contoh penerapan 

seni anthropomorfis yang menggunakan karakter-karakter lokal Indonesia. 

Dalam contoh penerapan, digunakan karakter dari cerita lokal Indonesia. 

Cerita lokal yang digunakan adalah cerita fabel. Fabel dipilih karena dianggap 

memiliki kesamaan karakteristik dengan anthropomorfis, yaitu hewan yang dapat 

berbicara layaknya manusia. Yang pada akhirnya karakter-karakter dari fabel ini 

akan digambar ulang dengan menggunakan gaya kemono. 

Serta media buku adalah salah satu media yang paling dapat dibilang 

“abadi”. Selain memiliki ISBN sebagai dokumentasi yang jelas, ditengah 

ramainya media saat ini, buku tetap menjadi salah satu rujukan untuk sumber 

informasi bagi masyarakat baik konsumen biasa maupun peneliti. 

Dalam metode pembelajaran atau edukasi, terutama dalam belajar 

menggambar, media buku masih merupakan salah satu media terbaik. Pertama, 

membaca buku lebih nyaman daripada membaca di monitor (TV atau komputer), 

sehingga lebih mudah dalam mengikuti langkah-langkah didalamnya. Kedua, 

penyimpanannya jauh lebih mudah dan praktis ketika hendak dibaca tanpa perlu 

memakan banyak waktu. 

Di sisi lain, buku ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

masyarakat yang membutuhkan sumber penjelasan tentang seni Anthropomorfis 

dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

perumusan masalah ini adalah: 

Bagaimana membuat buku referensi Kemono sebagai upaya memperkenalkan 

aliran seni anthropomorfis dengan menggunakan karakter tokoh dalam cerita 

fabel? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam perancangan buku referensi ini dibatasi kepada gaya seni 

Anthropomorfis Jepang (Kemono) saja. Batasan ini demi mempertahankan 

konsistensi karya dalam buku referensi tersebut dan mengerucutkan gaya seni 

agar menjadi lebih fokus dan terarah. Sedangkan untuk pedoman reproduksi 

karakter cerita lokal hanya dibatasi pada cerita fabel Indonesia. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk membuat buku referensi Kemono sehingga dapat memperkenalkan 

aliran seni anthropomorfis kepada masyarakat. 

b) Untuk memfokuskan konsistensi gaya seni anthropomorfis Kemono pada 

buku referensi anthropomorfis. 

c) Mengenalkan budaya lokal melalui karakter tokoh fabel dalam contoh 

penerapannya. 
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1.5 Manfaat 

a) Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber referensi pengertian 

dan pemahaman tentang seni anthropomorfis dalam bahasa Indonesia, 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan anthropomorfis. 

 

b) Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa diaplikasikan dalam pengaplikasian 

segala pengetahuan dan pengalaman tentang seni anthropomorfis kepada 

pembuatan buku referensi yang disusun secara sistematis dan mudah untuk 

dipahami masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang memperkuat 

perancangan. Dengan adanya referensi-referensi diharapkan perancangan ini dapat 

membuahkan hasil yang maksimal. 

 

2.1 Aliran Seni Anthropomorfis  

Anthropomorfis berasal dari dua kata Yunani yang bermakna “dalam bentuk 

manusia” (Danesi, 2012). Sedangkan menurut Steve Whitaker, Anthropomorfis 

berarti  

“Through engaging in human activities the animal figures 

becomes anthropomorphic, with the body erect and sitting on a 

seat instead of crouching. … The shapes of its head take on the 

features of human face. The animal figure expresses human 

gesture and may wear human clothes.” (Whitaker, 2002) 
 

Terjemahan: 

“Terlibat dalam kegiatan manusia, tokoh hewan menjadi antropomorfik, dengan 

tubuh tegak dan duduk di kursi, bukannya berjongkok. ... Bentuk kepalanya 

mengambil fitur wajah manusia. Sosok hewan mengungkapkan sikap manusia dan 

dapat memakai pakaian manusia.” 

Penjelasan lain datang dari Kevin Hedgpeth dan Stephen Missal, yaitu “… 

an animal character with anthropomorphic (human-like) attributes: speech, an 

upright posture, human intellect, humanoid physique, and so on.” (Hedgpeth, 

2004) terj.: karakter hewan dengan atribut antropomorfik (mirip manusia): bicara, 

postur tegak, kecerdasan manusia, fisik humanoid, dan sebagainya. 
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Sedangkan untuk penggunaan seni anthropomorfis sendiri, kerap digunakan 

untuk penggambaran berbagai macam metafora dan simbolisme dalam berbagai 

bahasa di dunia, yang menurut Marcel Danesi sebagai berikut 

“Metafora-metafora binatang juga umum dalam pelbagai bahasa di 

dunia sebagai sumber-sumber simbolisme. Dalam budaya kita, 

nama-nama binatang digunakan sebagai nama bagi tim-tim 

olahraga (Chicago Bears, Detroit Tigers, Toronto Blue Jays, 

Denver Broncos, dan lain-lain) untuk memberikan karakter bagi 

tim dalam hal kualitas yang dimiliki binatang; kita menamai 

karakter kartun (Bugs Bunny, Daffy Duck, dan lain-lain) untuk 

merepresentasikan jenis-jenis sifat manusia; kita bercerita kepada 

anak-anak kita untuk memberikan pengetahuan moral kepada 

mereka; dan seterusnya.” (Danesi, 2012) 

 

Dan pada bagian selanjutnya, Marcel juga menjelaskan beberapa contoh 

anthropomorfis (kelinci). “Penegasan konotasi anthropomorfis yang sejak saat itu 

dimiliki oleh kelinci dapat dilihat pada popularitas tokoh-tokoh kelinci fiktif 

(Bugs Bunny, Kelinci Paskah, Benjamin Bunny) yang telah menjadi bagian dari 

mitologi masa kanak-kanak.” (Danesi, 2012). 

Sedangkan menurut arti harfiah dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

(Depdiknas, 2001), antropomorfisme berarti pengenaan ciri-ciri manusia pada 

binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati. Disini juga dapat diartikan bahwa 

seni anthropomorfis tidak hanya mencakup pada hewan saja, namun juga makhluk 

ataupun benda-benda lain selain manusia. Namun demikian, karena luasnya seni 

anthropomorfis ini, sehingga penggunaan karakter dikerucutkan pada 

anthropomorfisme hewan saja. 
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2.1.1 Kemono  

Secara harfiah, Kemono berasal dari bahasa Jepang (獣 atau けもの) yang 

berarti “hewan” (Tim Kashiko, 1999). Kemono berfokus pada penggambaran 

karakter hewan anthropomorfis dengan gaya anime / manga (seni kartun dan 

komik Jepang). 

Menurut Matt Forbeck dan Tomoko Taniguchi, Kemono (atau yang disebut 

juga dengan “Beastman” dalam bahasa Inggris) adalah “…any creatures that 

combine part of a human and part of an animal…” terj.: …semua makhluk yang 

mengkombinasikan sebagian manusia dan sebagian hewan…(Forbeck, 2012). 

Dalam buku ini dijelaskan tentang berbagai macam karakter fantasi dalam style 

Manga / komik Jepang. 

Di Jepang sendiri, penggunaan gaya seni kemono ini sudah ada sejak 

periode Muromachi (1336-1573) dengan ditemukannya lukisan “Kemono-

Taiheiki”. 

 

Gambar 2.1: Lukisan “Kemono-Taiheiki” dari periode Muromachi yang 

menunjukkan karakter anthropomorfis 

Menurut Matt (neouniversel.blogspot.com), kemono sudah menginjakkan kakinya 

kedalam kultur-pop Jepang, dapat dilihat bahwa kemono dapat ditemukan dalam 
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berbagai anime, manga, dan video game. Contoh masuknya kemono kedalam 

kultur-pop Jepang yang pertama kali adalah adanya komik Usagi Yojimbo yang 

dibuat oleh Stan Sakai pada tahun 1984 (www.usagiyojimbo.com). 

 

Gambar 2.2: Salah satu artwork dari komik Usagi Yojimbo 

 

2.2 Cerita Fabel 

Menurut Latif (2012:51), cerita adalah suatu seni dalam menyampaikan 

ilmu, pesan, nasihat, baik lisan maupun tulisan kepada orang lain yang sebagian 

besar bahannya berdasarkan fakta. Fungsinya adalah menyampaikan pesan-pesan 

moral tanpa berkesan menggurui atau memaksakan pendapat. 

Secara bahasa, Fabel berarti cerita yang menggambarkan watak dan budi 

manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang (berisi pendidikan moral dan 

budi pekerti) (Depdiknas, 2001). 
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Sedangkan menurut Sutanto (jalurilmu.blogspot.com), Fabel adalah cerita pendek 

berupa dongeng yang mengambarkan watak dan budi manusia yang diibaratkan 

pada binatang. 

 

2.3 Upaya Pengenalan  

Dalam KBBI, upaya berarti usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar (Depdiknas, 2001). 

Sedangkan arti kata pengenalan adalah proses, cara, perbuatan mengenal atau 

mengenali. Sehingga “upaya pengenalan” dapat diartikan sebagai usaha yang 

dimaksudkan untuk memperkenalkan sesuatu. 

Dalam penelitian ini, upaya pengenalan perlu dilakukan untuk 

memperkenalkan aliran seni anthropomorfis kepada masyarakat menggunakan 

media buku referensi yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat. 

 

2.4   Kajian Tentang Buku 

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

tulisan/ gambar maupun kosong (Depdiknas, 2001). Buku dapat berarti 

sekumpulan tulisan/ gambar yang dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa 

hingga membentuk sebuah lembaran yang dijilid. 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangun watak 

bangsa (Muktiono,  2003:2). Buku dapat dijadikan pula sebagai sarana informasi 

untuk memahami sesuatu dengan mudah. Dalam masyarakat, buku untuk 
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anakanak umumnya adalah buku bergambar, karena anak-anak lebih mudah 

memahami buku tersebut dengan banyak gambar dari pada tulisan, sedangkan 

orang dewasa lebih fleksibel untuk memahami apa yang ada pada buku walaupun 

tanpa gambar sekalipun (Muktiono, 2003:76). 

Sehingga buku referensi adalah sebuah buku yang disusun sedemikian rupa 

yang memuat berbagai macam panduan dan tata cara untuk melakukan / 

menciptakan sesuatu secara sistematis dan terarah serta memiliki manfaat 

keilmuan secara teoritis didalamnya. 

 

2.4.1  Struktur Buku 

Menurut Darusman (d42nkd.wordpress.com), buku memiliki beberapa 

unsur-unsur yang mendasar sebagai berikut: 

1. Kulit Buku 

Kulit buku merupakan bagaian buku yang paling luar atau biasa disebut 

juga sampul buku, kulit buku gunanya jelas, yaitu untuk melindungi isi dan untuk 

memperkokoh buku. Kulit buku banyak jenisnya, ada yang dari kertas tebal saja, 

ada yang dibuat dari karton kemudian dibalut dengan kain linen, kain biasa, 

bahkan buku-buku mahal ada yang memakai balutan kulit asli. 

Yang lebih bagus buku-buku untuk perpustakaan memiliki kulit buku yang 

tebal karena buku-buku yang ada di perpustakaan sering berganti tangan. Di 

beberapa Negara buku-buku yang dipergunakan untuk perpustakaan diberi kulit 

yang kuat, yang diberi nama “Library Binding” (penjilidan untuk perpustakaan). 
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Pada kulit buku biasanya dimuat judul buku (Cover Title), kadang-kadang 

juga tidak ditemui judul. Judul pada kulit buku ini dalam katalogisasi tidak terlalu 

penting. Dalam proses pengkatalogan dapat mengabaikannya, kecuali kalau judul 

tersebut berbeda dengan judul yang tercantum dalam halaman judul “Title Page” 

buku. Dalam hal demikian perlu dipertimbangkan apakah judul tersebut perlu 

dicatat dan diinformasikan kepada pembaca dalam katalog. Sebab sebagian 

pembaca memungkinkan akan menelusuri judul buku tersebut melalui judul 

dikulit tersebut. 

2. Punggung Buku 

Pada pungung buku biasanya terdapat judul buku. Seperti halnya judul yang 

terdapat pada kulit buku, judul punggung buku ini pun ada kemungkinan tidak 

sama dengan apa yang terdapat pada halaman judul. 

3. Halaman Kosong (Fly Leaves) 

Halaman kosong ini adalah halaman tanpa teks yang terletak setelah kulit 

buku di bagian depan dan bagian belakang. Halaman kosong ini ada yang 

menyebut juga halaman pelindung. Halaman ini berfungsi sebagai penguat jilid 

dan buku. Oleh karena itu biasaanya halaman kosong ini terbuat dari kertas yang 

lebih kuat. 

4. Halaman Judul Singkat (Half Title) 

Halaman judul singkat ini ada yang menyebut juga halaman setengah judul 

”Half Title Page“. Halaman judul singkat ini terletak setelah halaman kosong dan 

berisi judul singkat dari buku. 
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5. Judul Seri 

Judul seri ini merupakan judul dari karya-karya berjilid yang saling 

berkaitan dalam subyek dengan satu judul mencakup judu-judul seri. 

6. Halaman Judul (Title Page) 

Halaman judul buku merupakan halaman yang berisi banyak data dan 

informasi yang diberikan penerbit , antara lain judul buku, nama pengarang dan 

pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepengarangan seperti penerjemah, editor, 

dan illustrator. Di samping itu juga berisi informasi tentang kota tempat terbit, 

penerbit dan tahun terbit. Oleh karena itu, halaman judul buku merupakan 

halaman yang sangat penting diperhatikan dalam proses katalogisasi deskriptif. 

Halaman inilah yang menjadi sumber utama dalam mengumpulkan berbagai data 

dan informasi yang diperlukan dalam katalogisasi. 

a. Judul Buku 

Judul yang tercantum pada halaman judul merupakan judul resmi dari buku 

tersebut. Di samping judul pokok tercantum pula judul-judul lain seperti judul 

tambahan, judul alternatif dan judul paralel. 

b. Nama Pengarang 

Nama pengarang yang tercantum di halaman judul biasanya lengkap dengan 

gelar-gelarnya jika pengarang tersebut bersifat perorangan. Pengarang bisa juga 

berupa lembaga atau badan. Di samping nama pengarang, di halaman judul 

dicantumkan juga nama-nama berbagai pihak yang terlibat dalam kepengarangan 

buku seperti penerjemah, editor, dan penyadur 

c. Keterangan Edisi 
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Pada halaman judul terdapat keterangan tentang edisi atau cetakan buku. 

Tetapi tidak selalu demikian karena sering kali keterangan edisi justru terdapat di 

halaman balik judul, di kulit buku atau di kata pendahuluan. Keterangan edisi 

penting dicantumkan dalam katalog karena menunjukkan tingkat kemutakhiran 

buku tersebut. Kata edisi mungkin berbeda dengan cetakan, jika yang dimaksud 

cetakan ialah pencetakan ulang dari buku tanpa revisi atau penambahan. 

Pencetakan ulang dengan bahasa Inggris bisanya dinyatakan dengan “Printing” 

dan untuk edisi dinyatakan dengan “edition“ 

d. Keterangan Imprin 

Di halaman judul biasanya terdapat keterangan tentang kota tempat 

diterbitkannya buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Ketiga unsur ini tidak 

selalu terdapat di halaman judul bahkan di dalam buku. Unsur-unsur ini kadang-

kadang terdapat di halaman balik judul atau mungkin di halaman kulit luar bagian 

belakang buku. Di halaman judul biasaanya juga dituliskan juga hak cipta 

“:Copyright“ 

7. Halaman Balik Judul 

Pada halaman balik judul sering kali terdapat banyak informasi penting, 

antara lain: 

- Keterangan kepengarangan 

- Judul asli dari karya terjemahan 

- Kota tempat terbit dan penerbit 

- tahun terbit dan tahun copyright 

- Keterangan edisi 
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- Dan lain-lain 

8. Halaman Persembahan (Dedication) 

Halaman persembahan biasanya terletak sebelum halaman prakata. Dalam 

proses katalogisasi deskriptif tidak perlu memperhatikan halaman persembahan 

ini. 

9. Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan catatan singkat yang mendahului teks, berisi 

penjelasan-penjelasan yang diberikan si pengarang kepada para pembaca. 

Penjelasan-penjelasan itu dapat berupa tujuan dan alas an penulisan buku, ruang 

lingkup, dan pengembangan subyek yang dibahas. Sering pula kata pengantar 

berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan 

buku tersebut dan penjelasan tentang cetakan. 

10. Daftar Isi 

Daftar isi biasaanya terletak sesudah kata pengantar tetapi dapat juga 

terletak di bagian akhir dari buku. Daftar isi memuat judu-judul bab yang biasanya 

diikuti rincian berupa anak-anak bab, tetapi bisa juga tanpa bab. Dalam daftar isi 

ini juga bisa ditemukan daftar gambar, daftar peta, ilustrasi, dan lain-lain. 

11. Pendahuluan 

Pendahuluan biasanya mengikuti daftar isi dan merupakan bab pertama dari 

buku. pendahuluan memberikan wawasan tentang subyek yang dibahas, baik 

pengembangannya maupun pengorganisasiannya secara ilmiah. Pendahuluan ini 

sering kali tidak ditulis sendiri oleh si pengarang, melainkan oleh seseorang yang 

dianggap mempunyai nilai lebih tentang bidang yang dibahas. 
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12. Naskah (Teks) 

Naskah atau teks buku, bahkan ada yang menyebut isi buku. Naskah ini 

disajikan dalam bab-bab secara sistematis mengikuti daftar isi. Banyak teks 

dibubuhi berbagai jenis ilustrasi untuk penjelasan atau hiasan. Buku yang memuat 

ilustrasi akan lebih mudah menarik pembaca, terlebih buku anak-anak. Buku akan 

lebih menarik juga apabila memakai huruf yang bagus. 

13. Indeks 

Indeks merupakan daftar secara rinci dari sebuah terbitan atau buku tentang 

subyek, nama orang, nama tempat, nama geografis, dan hal-hal yang dianggap 

penting. Indeks ini disusun secara sistematis menurut abjad atau alfabetis. Indeks 

ini bertujuan agar lebih memudahkan para pembaca dalam menelusuri informasi. 

Indeks ini biasaanya diletakan di bagian akhir dari sebuah buku. Tetapi apabila 

buku itu dalam beberapa jilid, biasa saja indeks tersebut terpisah dalam satu jilid. 

14. Bibliografi 

Bibliografi merupakan daftar kepustakaan yang digunakan si pengarang 

dalam menulis buku. Biasanya buku-buku yang bersifat ilmiah selalu memuat 

bibliografi. Terkadang bibliografi disebut juga dengan Daftar Pustaka. Bibliografi 

biasanya terletak di bagian akhir. 

15. Glossary 

Glossary merupakan daftar kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap 

masih asing bagi pembaca pada umumnya atau masih perlu dijelaskan. Glossary 

biasanya diletakkan di bagian akhir buku. 
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16. Nomor Pagina 

Nomor pagina dari sebuah buku biasaanya terdiri atas angka Romawi kecil 

dan angka Arab. Angka Romawi kecil biasanya digunakan pada penomoran 

halaman kata pengantar sampai dengan daftar isi, sedangakan untuk bab 

pendahuluan sampai akhir biasanya digunakan angka Arab. 

Referensi secara bahasa berarti sumber acuan (rujukan atau petunjuk) 

(Depdiknas, 2001). Dalam pembuatan buku ini, referensi berisi tentang petunjuk 

hal teknis yang berupa tutorial, serta berisi sumber acuan keilmuan secara teoritis. 

Tutorial saat ini juga diartikan sebagai suatu panduan atau tata cara yang 

digunakan untuk melakukan/ menciptakan sesuatu. Semenjak berkembangnya 

media internet, makin berkembang pula bermacam-macam tutorial yang dapat 

diunduh baik itu secara gratis maupun berbayar. 

 

2.5  Layout 

Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 277), prinsip layout 

yang baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama dalam desain, yaitu 

proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan. Dalam pembuatan buku ini 

desain layout menjadi landasan dasar untuk menjadikan acuan dalam memberikan 

panduan dalam mendesain layout dari pembuatan buku makanan tradisional 

Surabaya. Untuk mengatur layout, maka di perlukan pengetahuan akan jenis-jenis 

layout. Berikut adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik majalah, iklan, 

koran maupun sebuah buku. 
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1. Mondrian Layout 

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square / 

landscape / portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan 

bidang penyajian dan memuat gambar / copy yang saling berpadu 

sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 

2. Multi Panel Layout 

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi 

beberapa tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square 

semuanya). 

3. Picture Window Layout 

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara 

close up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa 

menggunakan model (public figure). 

4. Copy Heavy Layout 

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) 

atau dengan kata lain komposisi layout nya di dominasi oleh penyajian 

teks (copy). 

5. Frame Layout 

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame nya memberntuk 

suatu naratif (mempunyai cerita). 
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6. Shilhoutte Layout 

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap 

atau warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan 

sinar seadanya dengan tehnik fotografi. 

7. Type Specimen Layout 

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf 

dengan  point size yang besar.  Pada umumnya hanya berupa Head Line 

saja. 

8. Sircus Layout 

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan 

susunannya tidak beraturan. 

9. Jumble Layout 

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. 

10. Grid Layout 

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan 

tersebut seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di 

dalam skala grid. 
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11. Bleed Layout 

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

belum dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed artinya belum dipotong 

menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong. 

12. Vertical Panel Layout 

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical dan membagi 

layout iklan tersebut. 

13. Alphabet Inspired Layout 

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan kesan narasi (cerita). 

14. Angular Layout 

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat. 

15. Informal Balance Layout 

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16.  Brace Layout 

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan 

kosong. 
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17.  Two Mortises Layout 

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset 

yang masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan. 

18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian 

dengan volume/isi yang berbeda.Misalnya kotak pertama 45%, kedua 

5%, ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang 

menyolok apabila dibagi empat sama besar). 

19. Comic Script Layout 

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan 

bentuk media komik, lengkap dengan captions nya. 

20. Rebus Layout 

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

 

2.6  Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya 

(Kusrianto, 2007:277). Penerapan teori ini dalam pembuatan buku how to 

makanan tradisional di kota Surabaya, sebagai salah satu media bagi visualisasi 

sebuah konsep dalam penerapan perbandingan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan penataan visual, keseimbangan visual demi membentuk proporsi 

yang sesuai. 
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2.7  Garis (Line) 

Garis adalah elemen visual yang dapat dipakai dimanapun dengan tujuan 

untuk memperjelas dan mempermudah pembaca (Supriyono, 2010:58). Garis 

merupakan salah satu unsur desain untuk terbentuknya sebuah gambar. Garis 

memiliki sifat-sifat tang dapat memiliki arti atau kesan. 

1. Garis Tegak, memiliki kesan kuat, kokoh, tegas dan hidup 

2. Garis Datar, memiliki kesan lemah, tidur, dan mati. 

3. Garis Lengkung memiliki kesan lemah, lembut dan mengarah. 

4. Garis Patah, memiliki kesan hati-hati dan cermat. 

5. Garis Miring, memiliki kesan menyudutkan. 

6. Garis Berombak, memiliki kesan yang berirama. 

Sifat-sifat garis tersebut adalah acuan untuk desain layout yang dapat menjadi 

acuan untuk mendukung dan menentukan desain layout untuk pembuatan buku 

referensi kemono. 

 

2.8  Warna 

Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. Karena warna 

memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi citra orang yang melihatnya. 

Masing-masing warna mampu  memberikan respon secara psikologis (Supriyono, 

2010:58). Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. 

Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, baik aspek panca 

indera, aspek budaya dan lain-lain. 
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Drew dalam bukunya yang berjudul Colour Management (2008:200) 

mengatakan bahwa warna harus diletakkan sesuai kontennya untuk memahami 

implikasi yang terkait dengan maknanya. Warna dapat dipisah-pisahkan dan 

digunakan secara terpisah untuk untuk menyampaikan pesan dan emosi yang 

cepat, tanggapan asosiatif, dan/atau perilaku yang dipelajari. 

Pada bagian ini juga Drew menjelaskan berbagai macam jenis warna dan 

berbagai macam tanggapan asosiatif secara positif maupun negatifnya. Seperti 

contohnya, warna emas/gold memiliki tanggapan asosiatif positif yang berupa 

kehangatan, mewah, mahal, berseri-seri, berharga, serta prestis; serta memiliki 

tanggapan asosiatif negatif yang berupa mahal dan boros (2008:219). 
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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah metode 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengurai variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Tujuan dari pendekatan ini 

adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan 

realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. 

Dalam kasus seni anthropomorfis ini sendiri merupakan salah satu contoh dari 

realitas yang kompleks. Menurut Marshal dalam Sarwono (2006:193), kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. 

Dengan pendekatan kasus dan kualitatif, diharapkan data yang didapatkan 

dapat sesuai, terperinci, dan menunjang kelanjutan perancangan buku referensi 

kemono ini. 

 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode 

tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu 

yang diamati.  
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Berdasarkan hasil observasi dari beberapa website, ditemukan berbagai 

macam data yang berkaitan dengan seni anthropomorfis dan kemono. Didapatkan 

data tentang rentang usia penggemar seni anthropomorfis, yaitu remaja dewasa, 

antara 20-30 tahun, data ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh ARP 

(Anthropomorphic Research Center) pada tahun 2011-2012 dan David J. Rust 

pada tahun 1997-1998. 

Dalam perkembangannya, peminat seni anthropomorfis berkembang pesat 

melalui media internet, karena bagi mereka sulit untuk bertemu dan berkumpul 

antar peminat yang sama (anthropomorfis) kecuali melalui group / konvensi 

peminat Anime (Crabtree, 2009, www.humantruth.info). 

Menyiasati hal ini, Dr. Sam Conway dari AS mengadakan konvensi 

khusus penggemar seni anthropomorfis, yang disebut dengan Anthrocon. Menurut 

Dr. Conway, seni anthropomorfis sebenarnya sudah mendominasi jenis fiksi 

ilmiah maupun fantasi lainnya, bahkan seni ini dapat ditemukan dimana saja. 

Lebih lanjut tentang seni anthropomorfis, Dr. Conway mengatakan bahwa 

penggemar seni ini sering menyebut dirinya dengan istilah “furries” (Staeger, 

2001, www.furryfandom.info). 

Tidak jauh berbeda dengan gaya seni kemono, yang secara bahasa berarti 

“hewan buas”. Seni anthropomorfis khas Jepang ini memiliki karakteristik 

tersendiri dalam penggambarannya, selain menggunakan gaya khas kartun Jepang, 

kemono juga memfokuskan pada penggambaran karakter anthropomorfis hewan 

saja (explanation-guide.info/meaning/Kemono.html). 
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Sama seperti komunitas anthropomorfis lainnya, Kemono juga memiliki 

komunitas tersendiri dalam dunia internet. Para penggemar Kemono tersebut juga 

memperlihatkan berbagai macam hasil-hasil karyanya melalui bermacam-macam 

website baik itu pribadi maupun media sosial. Bahkan di Jepang sendiri, para 

penggemar kemono memiliki server khusus yang memberikan hosting kepada 

perseorangan yang hendak membuat situs yang berisi konten kemono. Server ini 

disebut dengan “Kemono Server/けものサーバ” (kemono.cc). 

Sedangkan di Indonesia sendiri, sebuah group penggemar seni 

anthropomorfis didirikan melalui situs deviantart.com oleh Rasyuqa A. H., 

Yonathan C. dan Rachmad Y. pada bulan Maret 2010, yang memiliki nama 

IndonesiAnthro. Per Maret 2013, IndonesiAnthro memiliki total jumlah member 

sebanyak 110 orang serta 10.000+ pageviews (indonesianthro.deviantart.com). 

Mengenai observasi tentang pemilihan media buku dibandingkan dengan 

internet / elektronik, didapatkan beberapa kelebihan buku cetak jika dibandingkan 

dengan media elektronik. Seperti yang diutarakan oleh Makdami 

(id.answers.yahoo.com) yaitu: 

1) buku memiliki umur yang lebih panjang apabila disimpan dengan baik 

(contohnya pada perpustakaan di Eropa seperti di Vatikan) 

2) memiliki buku berarti "membeli" hak cipta/karya seseorang, dengan 

kata lain lebih memberi penghargaan kepada penulis 

3) internet / elektronik sangat tergantung dengan listrik, berbeda halnya 

dengan buku cetak yang hanya membutuhkan cahaya untuk 

membacanya 
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4) buku seperti karya seni dari cover/sampul muka sampai sampul 

belakang, semua adalah kesatuan yang menjadikan buku menjadi indah 

dan berharga 

Pendapat lain tentang kelebihan buku cetak diutarakan oleh Dodik Setiyadi 

(media.kompasiana.com) yaitu buku cetak tidak membutuhkan perangkat 

elektronik yang mahal untuk membacanya, dan buku cetak tidak membuat mata 

cepat lelah seperti membaca melalui perangkat elektronik pada umumnya. 

Sedangkan untuk observasi cerita fabel, didapatkan buku karangan Kuniko 

Sugiura tahun 2001 yang berjudul “Indonesian Fables of Feats and Fortunes” 

dari serial Asian Folktales Retold yang merupakan cerita-cerita pilihan dari Asia. 

Disini Sugiura mengangkat cerita fabel “The Mischievous Mouse Deer, Kanchil” 

dengan karakternya yaitu Kancil, Harimau, dan Buaya sebagai fabel asli dari 

Indonesia. 

3.2.2  Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau 

informan (Yatim, 2001). Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur dimana pewawancara menggunakan pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Adapun informan yang dipilih adalah seniman lokal dari 

komunitas anthropomorfis yang telah memiliki pengalaman lama dalam 

komunitas. 

Narasumber yang menjadi subjek dalam wawancara penelitian ini adalah 

Dimas Adi Saputro, Ia adalah seorang Ilustrator, Animator, dan Komikus 
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Freelancer. Ia sudah berkutat didalam dunia kemono selama 13 tahun, dimulai 

sejak tahun 2000 hingga sekarang, dengan nickname-nya dalam dunia internet 

yaitu Ryuu Majin. 

Dimas mengatakan bahwa ketika awal mula ia aktif dalam dunia kemono 

(2000), ia kesulitan dalam menemukan individu lain yang memiliki minat yang 

sesuai, bahkan diluar dunia internet yaitu dalam kehidupan kampusnya sekalipun. 

Baru kemudian pada tahun 2010-2013, perkembangan peminat seni kemono dari 

Indonesia mulai berkembang pesat melalui dunia internet. 

Berkaitan dengan sejarah kemono, Dimas menjelaskan secara sudut 

pandang umum bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk 

menganthropomorfismekan berbagai macam hal, dalam kasus ini (kemono) 

objeknya adalah binatang. Sehingga lahirlah berbagai macam cerita yang kita 

sebut dengan fabel. Kemono sendiri muncul untuk mendekatkan anthropomorfis 

ini dengan pengarang yang bersangkutan (dalam hal ini, seni Jepang). 

Kemudian tentang permasalahan bahwa kemono akan hanya dinikmati 

oleh anak-anak, Dimas membenarkan hal tersebut, namun masalah tersebut bukan 

hanya pada kemono / anthropomorfis, namun seluruh seni kartun juga bernasib 

seperti demikian. Oleh karena itu ketika diminta pendapat tentang buku yang akan 

dirancang ini, ia mengatakan bahwa lebih baik menarget kalangan SMP keatas, 

dengan hobby suka menggambar. Serta kalangan professional yang membutuhkan 

referensi kemono ini menurutnya juga patut untuk ditarget. 

Untuk isi buku, Dimas memberi usulan untuk memasukkan beberapa 

karakter lokal yang digambarkan dalam gaya Kemono. Usulan dimas adalah 
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karakter dari cerita rakyat, yaitu fabel, diantaranya Kancil, Buaya, Harimau dan 

Komodo. Dengan adanya karakter lokal ini diharapkan hasil buku dapat makin 

menarik minat masyarakat Indonesia. 

3.2.3 Focus Group Discussion 

Focus group discussion adalah metode kualitatif yang lazim digunakan 

untuk melacak hal-hal tertentu yang ingin ditonjolkan atau yang menjadi prioritas 

bagi responden atau subjek penelitian (Pawito, 2007:125).  

Focus Group Discussion pada penelitian ini diselenggarakan dalam 2 sesi. 

Yang pertama pada tanggal 3 Maret 2013 pukul 22.00 WIB di ruang konferensi 

Yahoo Messenger (YM), sedangkan yang kedua pada tanggal 6 Maret 2013 pukul 

21.00 juga pada ruang konferensi Yahoo Messenger (YM). 

Partisipan setuju atas pentingnya pengenalan seni anthropomorfis kepada 

masyarakat Indonesia dengan menggunakan media buku. Serta pengenalan 

melalui media buku juga dimaksudkan agar memperluas pasar dari seni ini 

sendiri, tidak hanya terbatas pada kalangan anak-anak. Pemilihan gaya Kemono 

menurut partisipan penting untuk membuat gaya penggambaran dalam buku 

menjadi konstan, lebih dipersempit hanya ke gaya kartun Jepang, dan hanya 

terfokus pada anthropomorfis hewan. 

Usia target audience yang awalnya 16-25 tahun (SMA – kuliah) menurut 

partisipan perlu diperluas lagi kebawah, karena menurut observasi para partisipan 

saat ini anak-anak SMP juga mulai produktif. Akhirnya dapat disimpulkan untuk 

memperluas rentang usia target audience menjadi 13-25 tahun (SMP – kuliah). 
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Setelah membahas tentang pentingnya pengenalan seni anthropomorfis, 

diskusi berlanjut kepada pembahasan rancangan buku. Didapatkan rancangan 

judul untuk buku yaitu “Kemono - mengenal sisi kreatif Anthropomorfisme 

Jepang”. 

Mengenai rancangan isi buku, partisipan memberikan usulan untuk 

menggunakan “author avatar” (karakter penulis) dalam beberapa penjelasan-

penjelasan dalam isi buku tersebut. Dipilihlah karakter “Pidhy si rubah biru” yang 

merupakan avatar dari peneliti sendiri. Disini fungsi dari author avatar ini untuk 

menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam buku agar buku terasa lebih hidup. 

Untuk kerangka isi buku didapatkan 3 bagian utama, yaitu: 1) Perkenalan 

dunia anthropomorfis dan kemono; 2) Tutorial kemono; 3) Aplikasi pada karakter 

lokal. Pada bagian kedua, perancang akan bekerjasama dengan seniman lain yang 

memiliki genre kemono yang berbeda, sehingga pembaca dapat mendapatkan 

gambaran yang lebih luas tentang kemono. 

Untuk bagian aplikasi karakter lokal, didapatkan beberapa masukan dari 

karakter cerita fabel, yaitu Kancil dan Buaya. 

3.2.4 Studi kompetitor 

Sebagai kompetitor dalam perancangan ini diambil salah satu buku yang 

memiliki kesamaan dalam hal tema dan isi, yaitu buku “Drawing Fantastic 

Furries: The Ultimate Guide to Drawing Anthropomorphic Characters” yang 

dibuat oleh Cristopher Hart pada tahun 2010. 
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Gambar 3.1: Cover buku “Drawing Fantastic Furries: The Ultimate Guide 

To Drawing Anthropomorphic Characters” 

Ditulis dengan bahasa Inggris, buku ini menjelaskan tentang cara 

menggambar seni anthropomorfis, mulai dari elemen kunci hingga beberapa 

contoh penerapannya. Dalam buku ini seni anthropomorfis banyak disebut dengan 

sebutan gaulnya, yaitu “Furry/Furries”. Hal ini juga merupakan penyempitan dari 

seni anthropomorfis yang luas kepada anthropomorfis hewan saja. 

Dapat dilihat dari segi kover, penggunaan karakter anthropomorfis 

perempuan dengan kostum minim ditambah pose yang sedikit atraktif 

menegaskan bahwa buku ini ditujukan untuk kalangan remaja hingga dewasa. 
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Gambar 3.2: Layout pembuka chapter (bab) 1 dari buku “Drawing Fantastic 

Furries” 

Jika digunakan sebagai referensi teoritis, buku ini sangat minim dengan 

pengertian anthropomorfis. Anthropomorfis hanya dijelaskan singkat pada 

pembukaan bab 1 pada bagian “What Is a Furry?”. 
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Gambar 3.3: Isi dari chapter (bab) 1 dari buku “Drawing Fantastic Furries” 

 

Gambar 3.4: Halaman contents (daftar isi) dari buku “Drawing Fantastic Furries” 
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Apabila berbicara tentang hal teknis, buku ini memiliki penjelasan detail 

dalam beberapa elemen visual dalam seni anthropomorfis, seperti anatomi, kepala, 

body language (bahasa tubuh), dan kostum. Dapat dilihat juga dari daftar isi, buku 

ini memiliki contoh penggambaran style lain yaitu Cute & Charming Furries 

(furries imut dan menggemaskan), dan Glamorous Furries (furries yang 

mempesona). Serta memiliki beberapa aplikasi dalam penggunaannya yaitu 

Furries of the Fantasy Realm (furries dari alam fantasi), Occult & Magic Furries 

(furries penyihir dan gaib), dan Furry Family Fun (keluarga furry yang 

menyenangkan). 

Seniman yang berkontribusi dalam buku ini berjumlah 6 orang yaitu 

Denise Akemi, Paulo Henrique, Tina Fransisco, Christophen Hart, Morgan Long, 

dan Roberta Pares. Dengan banyaknya seniman yang berkontribusi ini, 

menjadikan gaya penggambaran anthropomorfis dalam buku ini terkesan terlalu 

menyebar dan tercampur antar gaya seniman satu dengan lainnya, tak lepas juga 

pencampuran penggambaran barat dengan kemono sekalipun, tanpa ada 

penggolongan yang jelas. Disatu sisi dapat memberikan gambaran kepada 

pembaca tentang luasnya seni anthropomorfis hewan (furry), namun disisi lain 

juga dapat membuat pembaca bingung akibat inkonsistensi gaya penggambaran 

yang digunakan. 

 

3.3  Teknik Analisis Data 

Pada perancangan ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan 

Huberman (Pawito, 2007: 104). Teknik ini menggunakan tiga komponen yaitu; 
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reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan (Punch, 

1998: 202-204). 

Reduksi data dimana peneliti mengelompokkan dan meringkas data-data 

yang didapat. Kemudian peyajian data dimana peneliti mengorganisasikan data 

(menjalin data atau kelompok data yang satu dengan yang lain). Dan terakhir 

penarikan dan pengujian kesimpulan yaitu implementasi dari prinsip induktif 

dengan mempertimbangkan pola-pola data yang adadan kecenderungan dari 

penyajian data yang telah dibuat. 

 

3.4  Analisis Data 

Dari data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, focus group 

discussion, dan studi kompetitor maka data masuk pada tahap analisis untuk 

disimpulkan menjadi data yang matang dan dapat disajikan. 

Terbukti bahwa seni kemono adalah seni anthropomorfis yang bergaya 

kartun Jepang, dengan objek seni yang terfokus pada hewan saja. Terlebih lagi, 

seni anthropomorfis dan kemono sudah memliliki kelompok peminat yang cukup 

besar dalam dunia maya. 

Sedangkan diluar dunia maya, seni anthropomorfis tidak terlalu dikenal. 

Hanya pada event-event khusus anthropomorfis seperti Anthrocon di Amerika. 

Dan di Indonesia sendiri pun sangat jarang ditemui para peminat ini. Padahal, 

bentuk seni anthropomorfis dapat ditemukan dimanapun melalui media apapun, 

baik itu kartun, buku cerita, hingga dalam dunia periklanan sekalipun. Bahkan 
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bisa dikatakan bahwa seni anthropomorfis ini mendominasi jenis fiksi ilmiah 

maupun fantasi lainnya. 

Dalam segi usia, peminat seni anthropomorfis pun tidak hanya oleh anak-

anak, seperti pemahaman masyarakat pada umumnya. Faktanya, dalam berbagai 

penelitian para peminat seni anthropomorfis ini sendiri berkisar antara umur 20 – 

30 tahun. 

Oleh karena itu, target usia yang akan ditarget dalam perancangan adalah 

usia 13 – 25 tahun. Namun demikian, karena persepsi masyarakat yang masih 

menganggap bahwa seni kemono / anthropomorfis adalah untuk anak-anak, maka 

perlu disertakan dalam psikologis target dengan hobby suka menggambar dan 

kalangan professional yang membutuhkan referensi kemono dan anthropomorfis. 

Media buku dipilih sebagai media pengenalan karena dalam media internet 

perkembangan seni anthropomorfis ini sendiri sudah cukup pesat dan sudah ada 

media pengenalan baik secara luas maupun dalam negeri. Selain itu berdasarkan 

observasi, media buku merupakan media yang masih sering digunakan dalam 

metode pembelajaran dan sumber referensi, terlebih lagi media buku cetak bersifat 

praktis, nyaman dan tidak tergantung pada listrik seperti pada media elektronik. 

Rancangan isi dari buku referensi ini sendiri mencakup 3 bagian, yang 

pertama adalah perkenalan dunia anthropomorfis dan kemono. Kedua adalah 

tutorial menggambar kemono, dimana disini dijelaskan beberapa cara 

menggambar kemono dan berbagai contoh genre dalam kemono. Dan yang ketiga 

adalah aplikasi kemono. 
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Untuk aplikasi kemono, digunakan karakter-karakter dari cerita fabel agar 

dapat mudah diterima oelh masyarakat Indonesia. Karakter-karakter dari fabel 

tersebut adalah Kancil, Buaya dan Harimau. 

Sebagai perbandingan, diambil salah satu produk sebagai kompetitor, yaitu 

buku “Drawing Fantastic Furries: The Ultimate Guide to Drawing 

Anthropomorphic Characters” oleh Christopher Hart pada tahun 2010 dan 

diterbitkan oleh Watson-Guptill Publications. Kelebihan dari buku karya 

Christopher Hart ini adalah penggunaan bahasa yang menggunakan bahasa 

Inggris. Dengan demikian, pasar yang dapat dijangkau juga lebih luas, karena 

menggunakan bahasa yang bersifat internasional. Didalam buku tersebut juga 

terdapat penjelasan cara menggambar beberapa elemen seni anthropomorfis yang 

dijelaskan dengan cukup lengkap. 

Namun demikian, buku tersebut juga memiliki beberapa kelemahan. 

Seperti penggunaan bahasa yang sudah tergolong internasional (Inggris), akan 

menurunkan minat beli masyarakat Indonesia yang kurang mahir berbahasa 

Inggris. Selain itu didalam buku tersebut terdapat 6 seniman yang berkontribusi 

dalam penggambarannya, sehingga cenderung gaya seninya terlalu menyebar dan 

inkonsisten. Terlebih lagi, tidak terdapat pemahaman teoritis tentang 

anthropomorfis yang mendetail dalam buku tersebut. Penggunaan kover yang 

cenderung vulgar dan sugestif pada buku tersebut juga dapat menjadi hambatan 

ketika diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, meskipun disisi lain 

penggunaan kover semacam itu menunjukkan bahwa buku tersebut ditujukan 

kepada audiens remaja dewasa. 
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Dari analisis kompetitor, maka dapat dihasilkan SWOT dari perancangan 

buku referensi kemono ini dalam tabel pada halaman selanjutnya. 
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1
Menggunakan bahasa Indonesia

1
Di Indonesia, seni anthropomorfis hanya diperkenalkan 

melalui media internet (deviantart.com)

2
Memiliki pemahaman detail tentang deskripsi seni anthropomorfis 

dan kemono
2

Penjelasan elemen-elemen visual anthropomorfis dan 

kemono yang mendasar

3
Penggunaan gaya seni yang hanya dipusatkan pada kemono

3
Kemono (dan anthropomorfis) masih dianggap sebagai 

seni yang khusus untuk anak-anak

4
Adanya penggunaan karakter lokal yang ditransformasi kedalam 

gaya seni kemono
4

Belum banyak yang mengerti tentang apa itu 

anthropomorfis

1 Memilih media buku sebagai media pengenalan

3
Pemusatan gaya seni anthropomorfis pada kemono agar timbul 

konsistensi karya

1 Hanya dikhususkan untuk pasar nasional (Indonesia)

2 Menggunakan elemen Author avatar  dalam isi buku 

agar lebih hidup dan menarik

2 Penggunaan bahasa Indonesia diharapkan dapat juga lebih menarik 

minat di masyarakat Indonesia

3

Memberikan beberapa contoh jenis (genre) 

penggambaran kemono disamping penjelasan elemen-

elemen visual yang mendasar

Weaknesses (Kelemahan) :Streghts (Kekuatan) :

Banyak contoh-contoh penerapan seni 

anthropomorfis

4

Penggunaan bahasa Inggris (sehingga dapat 

meraih pangsa pasar yang lebih luas)

Terdapat penjelasan mendetail tentang 

elemen-elemen visual seni anthropomorfis

2

1

Threats (Ancaman) :

Cover buku yang cerderung vulgar dan 

sugestif

Strategi SO 

Pemberian pemahaman teoritis tentang seni anthropomorfis dan 

kemono sehingga dapat menjadi sumber referensi
1

3

1

Penggunaan gaya seni anthropomorfis yang 

terlalu menyebar

2

Opportunities (Peluang) : 

Penggunaan bahasa Inggris (sehingga 

kurang menarik minat baca masyarakat 

Indonesia)

Strategi ST

Menggunakan karakter lokal dalam contoh penerapan sehingga 

dapat menarik minat masyarakat Indonesia
1

3

Menggunakan desain kover buku yang aman (tidak vulgar), 

sehingga dapat mudah diterima dan tidak timbul persepsi negatif 

tentang seni anthropomorfis (dan kemono)

2

Tidak terdapat pemahaman teoritis 

mendetail tentang seni anthropomorfis

Memberikan penjelasan pada kover bahwa buku ini 

merupakan referensi bagi para hobbyist dan seniman 

untuk mempelajari seni anthropomorfis

2

Strategi WO

Strategi WT

3

Judul buku dirancang agar mempersuasi keinginan calon 

pembaca untuk memahami seni anthropomorfis dan 

kemono

Internal

Eksternal

 

Tabel 3.1: Tabel kuadran SWOT perancangan buku referensi kemono
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Dari hasil analisis SWOT diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini membutuhkan strategi umum yaitu pemusatan gaya seni pada 

kemono yang disesuaikan dengan karakter budaya Indonesia. 

 

3.5  Segmentasi Targetting Positioning 

1) Demografis 

- Usia  : 13-25 tahun 

- Jenis kelamin : Pria dan wanita 

- Siklus hidup : belum menikah, menikah belum mempunyai anak, 

  menikah mempunyai anak 

- Profesi  : pelajar SMP hingga kuliah. 

2) Geografis 

- Wilayah : Pulau Jawa 

- Ukuran kota : Kota Besar (misal: Surabaya, Jakarta) 

3) Psikografis 

- Gaya hidup: Menengah atas, hobi menggambar dan tertarik akan seni. 

4) Positioning  

Buku referensi seni visual ilustratif 
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3.6  Keyword 

Penentuan keyword diambil berdasarkan data yang sudah terkumpul dari 

hasil observasi, wawancara, focus group discussion dan dari hasil analisis data 

beserta analisis SWOT dan STP.  

Dari hasil observasi, didapatkan beberapa kata kunci, yaitu remaja, 

komunitas, kemono sebagai seni anthropomorfis Jepang, serta praktis. Kemudian 

dari hasil FGD didapatkan kata kunci remaja, komunitas, hobi menggambar, dan 

karakter lokal Indonesia. Dari hasil wawancara didapatkan kata kunci komunitas, 

liar dan buas, dijinakkan, karakter lokal Indonesia, dan hobi menggambar. Dari 

hasil SWOT didapatkan kata kunci karakter lokal Indonesia dan budaya Indonesia 

(bahasa Indonesia). Dan yang terakhir adalah dari hasil STP yang kemudian 

didapatkan kata kunci remaja dewasa dan hobi menggambar. 

 



46 
 

 

 
Tabel 3.2: Analisis keyword dari hasil pengumpulan data penelitian

 Komunitas 

Liar & buas 

Dijinakkan 

Karakter 

Indonesia 
W

aw
an

cara 

Kemono 
(Anhtropomorfis Jepang) 

 Remaja 

Komunitas 

Kemono 
(Anhtropomorfis Jepang) 

O
b

serv
asi 

 Remaja 

Komunitas 

Karakter 

Indonesia 

Hobi 

Menggambar 

F
G

D
 

 Karakter 

Indonesia 

Budaya 

Indonesia 

S
W

O
T

 

 Remaja 

dewasa 

Hobi 

Menggambar 

S
T

P
 

Ramah 

Kemono 
sebagai seni 

Anthropomorfis 

hewan dari Jepang 

Remaja dewasa 
dengan hobi 

menggambar 

Karakter lokal 

Indonesia 
dengan adat 

ketimuran yang 

ramah dan sopan 
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Dari hasil analisis diatas pada akhirnya ditemukan beberapa kata kunci, 

yaitu kemono yang merupakan aliran seni anthropomorfis hewan dari Jepang; 

remaja yang memiliki hobi menggambar; serta masyarakat Indonesia yang 

memiliki adat ketimuran. 

 

Tabel 3.3: Penentuan final keyword perancangan 

Dari analisis penentuan final keyword pada akhirnya dapat disimpulkan 

bahwa keyword dari perancangan ini adalah “Energik nan bersahabat”. 

Kemono Remaja dewasa 

(dengan hobi 

menggambar) 

Karakter lokal 

Indonesia 

Anthropomorfis 

hewan 

Jepang 

Kreatif 

Penasaran 

Dinamis Adat 

Ketimuran 

Ramah Sopan 
Liar, buas 

Bebas 
Maju, 

modern 

Energik 

Bersahabat 

Energik nan bersahabat 
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3.7  Deskripsi Konsep 

Dari hasil analisa keyword, dapat dideskripsikan bahwa “Energik dan 

Bersahabat” merupakan kombinasi dari sesuatu yang berenergi / aktif dengan 

keramahan serta persahabatan. Dengan kata lain, konsep yang digunakan adalah 

tentang menggambarkan sifat aktif dan energik yang terkesan bebas namun tetap 

memperlihatkan kesopanan dan keramahan yang sesuai dengan budaya moral 

Indonesia. Dalam hal ini perlu diperhatikan dalam perancangan buku untuk 

penggunaan karakter dan kostumnya agar terlihat sopan dan memberikan unsur 

karakter lokal Indonesia kedalam perancangan. 

 

3.8  Perencanaan Kreatif 

3.8.1  Tujuan Kreatif 

Untuk membuat sebuah media pengenalan bagi seni anthropomorfis dan 

kemono kepada masyarakat Indonesia yang sesuai dengan hasil analisis data dan 

keyword sehingga diharapkan akan didapatkan visualisasi yang sesuai dengan 

konsep perancangan. Dengan keyword “Energik dan Bersahabat”, diharapkan 

visualisasi dapat menggambarkan sifat energik dari karakter anthropomorfis serta 

keramahan dan kesopanan agar dapat diterima masyarakat Indonesia. 

3.8.2  Strategi Kreatif 

Dalam penggunaan verbal, gaya bahasa yang digunakan adalah formal 

dengan sedikit gaya non-formal agar terlihat santai, luwes, dan tidak kaku, serta 

menggambarkan gaya bahasa seorang remaja yang energik. Untuk judul media 
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akan menggunakan judul “Kemono : Sisi Kreatif Anthropomorfis Jepang” yang 

akan secara langsung tertuju pada seni kemono dan anthropomorfis tersebut. 

Pada visualisasi, akan dibentuk desain, elemen visual dan warna yang 

mengarah kepada kesan energik dan ramah. Font menggunakan jenis sans serif 

untuk mengesankan energi dan modern. Pada kover depan media akan 

menggunakan judul dan visual lukis digital karakter-karakter anthropomorfis yang 

disusun agar terlihat energik dan menambahkan kesan Indonesia. Sedangkan pada 

kover belakang akan diletakkan rangkuman singkat serta visualisasi karakter. 

Sedangkan untuk visualisasi isi media, akan ditambahkan penggunaan 

karakter “Author Avatar” sebagai asisten yang akan menjelaskan isi buku agar 

susunan isi buku terlihat dinamis dan energik. Serta dalam isi media akan 

diberikan berbagai macam contoh penerapan seni kemono dengan menggunakan 

karakter dari cerita fabel Indonesia yang direproduksi kedalam gaya seni kemono. 

Karakter-karakter tersebut adalah Kancil, Harimau dan Buaya. 

Untuk Headline (judul buku) menggunakan font "Berlin Sans FB Demi 

Bold" yang menunjukkan kesan berenergi (tebal) dan fleksibel (ada sedikit kurva). 

Untuk judul bab dan subbab dalam buku, menggunakan font "Impact" untuk 

menunjukkan kesan energi, sedangkan bodycopy untuk isi buku menggunakan 

font "Optimal" untuk menunjukkan kesan fleksibel dan bersahabat. 

3.8.3  Program Kreatif 

Perancangan akan berawal dari pembuatan layout dasar kover dan isi 

media. Didalamnya akan ada proses seperti sketch, alternatif desain, hingga final 
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design. Setelah selesai baru akan diaplikasikan pada media yang dipilih sesuai 

konsep. 

 

3.9  Perencanaan Media 

3.9.1  Tujuan Media 

Supaya seni anthropomorfis dan kemono tersampaikan secara tepat kepada 

masyarakat, maka dibutuhkan media yang sesuai. Media tersebut dipilih agar 

informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan detail. 

3.9.2  Strategi Media 

Media yang akan dipilih akan cenderung pada media yang dapat memuat 

informasi mendalam dan detail tentang seni anthropomorfis dan kemono. 

Sehingga media utama yang akan dipilih adalah media buku. Sebagai pendukung 

dari media utama, akan menggunakan media leaflet yang akan mendukung 

promosi dari media buku. 

3.9.3  Program Media 

Perancangan media akan dimulai setelah proses pembuatan layout dasar 

yang sesuai dengan konsep perancangan. 

Untuk media leaflet, akan dilakukan dalam periode-periode dan tempat 

tertentu, terutama ketika terdapat event pameran seni dan budaya serta event 

launching dari media utama yaitu buku. 
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3.10  Perancangan 

Berdasarkan strategi kreatif dan media yang telah dibentuk, maka 

dibuatlah beberapa sketsa dasar yang sesuai dengan konsep, yaitu energik nan 

bersahabat. 

Untuk draft yang pertama adalah pada media buku. Ukuran buku yang 

dipilih adalah A4. Dalam buku sendiri memiliki rancangan struktur isi sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4: Struktur isi buku referensi kemono



53 
 

 

 

Kemudian dilanjutkan dengan draft untuk pemilihan karakter avatar 

penulis pada media buku. 

 

Gambar 3.5: Draft alternatif avatar penulis (author avatar) 

Setelah melakukan FGD sesi ketiga, maka ditentukan untuk penggunaan 

karakter Pidhy si rubah sebagai avatar penulis. 

Karakter Avatar Penulis Kesesuaian dengan konsep 

#1 4 

#2 1 

#3 0 

Tabel 3.5: Pemilihan desain karakter avatar penulis 



54 
 

 

 

Gambar 3.6: Sketsa dari Pidhy si rubah 

 

 
Gambar 3.7: Draft desain kover depan buku 

Pada draft desain kover depan buku disesuaikan dengan hasil riset FGD, 

yaitu penggunaan ilustrasi karakter lokal pada bagian depan (Kancil) dan 

didampingi dengan beberapa karakter umum kemono. Untuk judul buku 

menggunakan judul “Kemono: Sisi Kreatif Anthropomorfisme Jepang”. Dari 2 
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alternatif diatas, partisipan dalam FGD sesi ketiga memilih alternatif kedua 

sebagai desain kovernya. 

Desain kover buku Kesesuaian dengan konsep 

#1 0 

#2 5 

Tabel 3.6: Pemilihan desain kover depan buku 

 

Gambar 3.8: Draft desain kover belakang buku 

Pada draft desain kover belakang memiliki 2 alternatif, yaitu menggunakan 

ilustrasi karakter avatar penulis (Pidhy) atau karakter lokal (Kancil). Pada FGD 

sesi ketiga, partisipan memilih alternatif 1 sebagai desain kover belakang. 

Desain kover belakang buku Kesesuaian dengan konsep 

#1 5 

#2 0 

Tabel 3.7: Pemilihan desain kover belakang buku 
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Gambar 3.9: Draft pembukaan bagian / bab dalam buku 

Pada draft pembukaan isi bab menggunakan elemen karakter avatar 

penulis, yaitu Pidhy si rubah. Seperti yang tertera pada konsep, penggunaan 

elemen avatar penulis ini dapat menambakan kesan dinamis dan energik kepada 

isi buku. Disini partisipan dalam FGD sesi ketiga memilih alternatif pertama 

sebagai desain pembukaan bab. 

Desain pembukaan bab Kesesuaian dengan konsep 

#1 3 

#2 2 

Tabel 3.8: Pemilihan desain pembukaan bab buku 
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Gambar 3.10: Draft pose pembukaan bab 

 

Gambar 3.11: Draft layout isi buku 

Pada layout isi buku menggunakan layout Rebus, yaitu layout yang 

menggabungkan elemen teks dan gambar yang membentuk suatu cerita. Disini 
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elemen avatar penulis sangat berperan penting untuk menjelaskan tambahan 

informasi dari isi dengan menggunakan unsur visual balon kata. Serta menambah 

kesan dinamis dan energik. Untuk hasil FGD sesi ketiga, disini partisipan memilih 

alternatif kedua sebagai layout utama isi. 

Kemudian dilanjutkan pada karakter isi dari buku yang masuk kedalam 

bagian tutorial dan penerapan (bab II dan III). 

 

Gambar 3.12: Draft jenis penggambaran kemono (pada akhir Bab II buku) 
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Gambar 3.13: Draft karakter cerita fabel pada bab III buku, yaitu Kancil, 

Harimau, dan Buaya 

Untuk beberapa karakter, penulis akan berkolaborasi dengan seniman 

kemono lokal lainnya, agar tercipta kekayaan cara penggambaran meskipun tetap 

dalam satu style, yaitu kemono. 

Setelah media buku, maka dibuatlah media leaflet untuk mempromosikan 

buku referensi tersebut. 
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Gambar 3.14: Draft leaflet promosi buku referensi Kemono 

Dengan tetap menggunakan konsep energik nan bersahabat, desain leaflet 

menggunakan karakter dari cerita lokal sebagai karakter utama yang 

mempromosikan buku referensi, yaitu Kancil. Untuk ukuran leaflet adalah A5. 

Berdasarkan hasil FGD sesi ketiga, dipilih alternatif desain pertama sebagai 

desain leaflet. 

Desain leaflet Kesesuaian dengan konsep 

#1 4 

#2 1 

Tabel 3.9: Pemilihan desain leaflet 

Untuk penggunaan warna dalam elemen grafis, dipilih kombinasi warna 

yang sesuai dengan konsep energik nan bersahabat. Dipilihlah kombinasi warna 
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kelompok warna oranye menengah dipadu dengan kelompok warna kuning 

dengan kromatisitas tinggi. 

 

 

Gambar 3.15: Contoh penerapan warna kedalam layout buku 

Menurut Drew (2008), kelompok warna oranye menengah memiliki 

asosiasi dengan sifat ramah, sopan, dan ceria. Sedangkan kelompok warna kuning 

kromatisitas tinggi memiliki asosiasi dengan sifat berenergi, penuh semangat, 

menyenangkan, dan kehangatan. Sedangkan untuk karakter avatar penulis, yaitu 

Pidhy, warna biru cerah (kromatisitas tinggi) menurut Drew dapat berarti 

energetik, gembira, dan tidak kasar (bersahabat). 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

 Setelah melakukan penelitian dan didapatkan konsep “Energik nan 

Bersahabat”. Sketsa alternatif desain dipilih melalui metode FGD sehingga 

didapatkan alternatif yang digunakan dalam karya akhir. 

 

4.1  Buku Referensi 

Buku dibuat sesuai konsep perancangan sebelumnya dan 

diimplementasikan dalam bentuk potrait A4 (297mm x 210mm). Desain layout 

yang digunakan dalam buku terdsapat 3 layout utama, yaitu desain layout kover, 

desain layout pembukaan bab / bagian isi buku, dan layout isi buku. 

Untuk desain layout kover depan dipilih dari alternatif desain kedua, 

sedangkan untuk kover belakang dipilih dari alternatif desain pertama. 

 

Gambar 4.1: Desain kover belakang dan depan buku 
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Untuk desain kover depan buku menggunakan ilustrasi digital penuh 

dengan rincian karakter lokal, yaitu si Kancil berada didepan, dikelilingi dengan 3 

karakter umum dalam kemono yang terdapat dalam isi buku, yaitu serigala, 

kucing, dan burung, ditambahkan dengan judul dan subjudul dari buku, yaitu 

“Kemono: Sisi Kreatif Anthropomorfisme Jepang”. Penggunaan ilustrasi karakter 

ini ditujukan untuk membuat kesan energik. Sedangkan untuk kover belakang 

buku menggunakan karakter tunggal yang menjadi avatar penulis, yaitu Pidhy si 

rubah, dengan sinopsis isi buku di sampingnya. 

Untuk desain pembukaan bab, dipilih alternatif desain pertama, 

menggunakan layout Rebus dengan penggunaan teks dan ilustrasi karakter yang 

disusun hingga membentuk suatu ilustrasi yang bercerita. Disini karakter yang 

digunakan adalah karakter avatar penulis. 

 

Gambar 4.2: Desain layout pembukaan bab buku 

Sedangkan untuk layout isi, dipilih dari alternatif desain kedua, disini 

layout isi juga menggunakan layout Rebus. Teks, gambar dan ilustrasi pendukung 

diikuti dengan ilustrasi avatar penulis yang ikut menjelaskan bagian-bagian 

penting dari isi buku dan memberikan tambahan tips serta sedikit humor agar 

terlihat lebih energik dan bersahabat. 
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Gambar 4.3: Desain layout isi buku 

Untuk isi buku disesuaikan dengan konsep perancangan, yaitu bab 1 

meliputi informasi teoritis tentang seni anthropomorfis dan kemono, bab 2 

meliputi cara menggambar seni kemono, dan bab 3 meliputi contoh penerapan 

kemono kedalam karakter cerita lokal. 
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Gambar 4.4: Pembukaan Bab 1 

Bab 1 berjudul “Anthropomorfis? Kemono? Apa Itu?” dengan ilustrasi 

avatar penulis (Pidhy) yang penasaran, ditambahkan dengan satu paragraf sinopsis 

sebagai pemula bab. 
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Gambar 4.5: Pengenalan karakter avatar penulis 

Setelah pembukaan bab 1, terdapat pengenalan avatar penulis, yaitu Pidhy. 

Disini Pidhy digambarkan ceria dengan balon kata yang bertuliskan pengenalan. 
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Gambar 4.6: Subbab 1.1 Apa Itu Anthropomorfis? 

Subbab 1.1 berjudul “Apa Itu Anthropomorfis” berisi sejarah singkat 

permulaan seni anthropomorfis dan penggunaan umumnya sebagai metafora dan 

simbolisme. 
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Gambar 4.7: Subbab 1.1.1 Manfaat Seni Anthropomorfis 

Subbab 1.1.1 berjudul “Manfaat Seni Anthropomorfis” menjelaskan 

luasnya aplikasi dalam seni anthropomorfis, serta terdapat penjelasan tentang 

sejarah masuknya seni anthropomorfis kepada seni modern dengan berbagai 

contoh kartun dan game populer. 
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Gambar 4.8: Subbab 1.1.2 Perkembangan Seni Anthropomorfis 

Subbab 1.1.2 berjudul “Perkembangan Seni Anthropomorfis”, 

menjelaskan bagaimana perkembangan seni anthropomorfis ini dalam masyarakat 

modern dan dunia cyber serta komunitasnya. Terdapat juga beberapa tips yang 

diharapkan bermanfaat kepada audiens yang hendak masuk kedalam seni 

anthropomorfis modern. 
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Gambar 4.9: Subbab 1.2 Apa Itu Kemono? 

Subbab 1.2 berjudul “Apa Itu Kemono?” menjelaskan informasi singkat 

dan sejarah seni kemono. 
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Gambar 4.10: Subbab 1.2.1 Perkembangan Kemono 

Subbab 1.2.1 berjudul “Perkembangan Kemono” menjelaskan berbagai 

perkembangan seni kemono dalam masyarakat modern baik itu dalam kartun, 

komik, maupun game. Serta perkembangan komunitasnya hingga beberapa tips 

dan informasi tentang seni kemono dan penggolongannya. 
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Gambar 4.11: Pembukaan Bab 2 

Bab 2 berjudul “How To Draw Kemono” dengan ilustrasi avatar penulis 

(Pidhy) yang gembira sambil membawa pensil, ditambahkan dengan satu paragraf 

sinopsis sebagai pemula bab. 
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Gambar 4.12: Subbab 2.1 Struktur Dasar Kemono 

Subbab 2.1 berjudul “Struktur Dasar Kemono” menjelaskan tentang 

struktur-struktur dasar yang umum digunakan dalam seni kemono modern. 

Struktur dasar ini meliputi kepala, badan, tangan, kaki, dan ekor. 
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Gambar 4.13: Subbab 2.2 Beberapa Hewan Populer Dalam Kemono 

Subbab 2.2 berjudul “Beberapa Hewan Populer Dalam Kemono” 

menjelaskan contoh penggambaran kemono pada beberapa hewan yang populer 

yang didapatkan dari hasil pengambilan data, yaitu serigala, rubah, kucing, 

beruang, burung, dan naga. 
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Gambar 4.14: Subbab 2.3 Contoh Penggambaran Lain Dalam Kemono 

Subbab 2.3 berjudul “Contoh Penggambaran Lain Dalam Kemono” 

menjelaskan tentang berbagai variasi dalam seni kemono, seperti adanya 

penggambaran chibi, super-deformed, dan muscular. 
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Gambar 4.15: Pembukaan Bab 3 

Bab 2 berjudul “Penerapan Kemono dalam Cerita Lokal” dengan ilustrasi 

avatar penulis (Pidhy) membaca buku, ditambahkan dengan satu paragraf sinopsis 

sebagai pemula bab. 
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Gambar 4.16: Isi Bab 3 

Bab 3 berisi tentang contoh penggambaran kemono kepada karakter-

karakter lokal dari cerita rakyat yang dipilih, yaitu fabel Si Kancil. Karakter yang 

digunakan dalam bab 3 ini adalah Kancil, Buaya, dan Harimau. 
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Gambar 4.17: Ilustrasi akhir bab 3 

Untuk ilustrasi pada akhir bab 3 menggunakan ilustrasi cerita dimana si 

Kancil sedang dikejar oleh Harimau didalam hutan. 

 

4.2  Leaflet 

Sesuai dengan sketsa dan konsep, leaflet untuk pendukung promosi buku 

akan dicetak pada ukuran A5 (210mm x 150mm) dengan alternatif desain yang 

dipilih adalah desain pertama. Unsur layout yang terdapat pada leaflet adalah 

headline, ilustrasi produk, ilustrasi karakter pendukung, serta bodycopy. Untuk 
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headline diletakkan didalam balon kata yang menuju kepada ilustrasi karakter (Si 

Kancil) yang sedang menunjukkan ilustrasi produk utama yaitu buku. Karakter 

pendukung lainnya yaitu serigala memberikan informasi tentang cara 

mendapatkan produk buku tersebut juga melalui teks didalam balon kata. 

Sedangkan untuk bodycopy diletakkan dibawah balon kata utama dan berisi 

kalimat persuatif dan sedikit sinopsis tentang isi buku. 

 

Gambar 4.18: Desain leaflet promosi buku referensi kemono 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan buku referensi 

kemono ini adalah: 

1. Gagasan pembuatan buku referensi kemono adalah untuk 

memperkenalkan seni anthropomorfis dengan gaya kemono  kepada 

khalayak Indonesia di tingkat kota-kota besar, dimana seni 

anthropomorfis ini tidak begitu dikenal dengan tepat.  

2. Tema desain dalam perancangan ini adalah Energik nan Bersahabat 

yang memiliki makna bahwa seni kemono dan anthropomorfis adalah 

seni yang penuh energi dan juga bersahabat, yang kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk konsep kreatif, strategi komunikasi 

dan strategi media.  

3. Implementasi perancangan mengacu pada buku dan media 

pendukungnya, dimana hasil perancangan diharapkan mampu 

memperkenalkan seni anthropomorfis kepada masyarakat dan 

memberikan pengetahuan tentang seni anthropomorfis dan kemono agar 

dapat lebih dikembangkan dalam berbagai keperluan. 

4. Media yang digunakan adalah buku sebagai media utama. Untuk media 

pendukung promosi buku menggunakan media leaflet. 
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5. Media buku dan pendukungnya dirancang sesuai dengan tema rumusan 

desain, yakni Energik nan Bersahabat. Menggunakan warna-warna yang 

sesuai dengan karakter objek dan sesuai konsep yang kemudian 

digunakan dalam desain layout. Pilihan warna oranye menengah 

merupakan gambaran dari sifat bersahabat, dan kuning kromatisitas 

tinggi merupakan gambaran dari sifat energik. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran dari pembuatan buku referensi kemono ini adalah: 

1. Memperdalam pembahasan tentang seni kemono dan anthropomorfis 

modern terutama dalam segi komunitas dan interaksinya yang 

kompleks. 

2. Mengembangkan lebih dalam tentang penggunaan seni anthropomorfis 

dan kemono dalam dunia seni dan desain. 
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