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SARI 
 

Teguh Ariyanto, Khori. 2011. Ilustrasi Cover Buku Tulis: Anak Berkostum Binatang. 

Proyek Studi. Pendidikan Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas 

Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Syakir, M.Sn, Pembimbing II Mujiyono, S.Pd, M.Sn 

Kata Kunci: Seni, Ilustrasi, Cover, Anak, Kostum Binatang. 

Melalui proyek studi ilustrasi dengan subyek Anak Berkostum Binatang, 

penulis ingin menciptakan sebuah karya dengan pendekatan imajinasi-imajinasi 

dari anak, penulis juga menyimpulkan bahwa ketika seorang anak sedang mencari 

atau membeli buku tulis pasti yang dilihat pertama adalah cover bukunya. Dari 

kesimpulan tersebut, penulis mempunyai gagasan untuk membuat ilustrasi desain 

cover buku tulis untuk mereka.  

. Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah; selain untuk 

menuangkan gagasan melalui gambar ilustrasi, juga untuk mengembangkan 

kemampuan teknik menggunakan pensil warna dan cat air dalam menggambar 

ilustrasi. Dan salah satu manfaat yang diharapkan penulis dari pembuatan proyek 

studi ini adalah menjadi wahana pengembangan, pematangan pengetahuan ,dan 

ketrampilan dalam berkarya ilustrasi. 

Media yang digunakan pada proyek studi ini terdiri dari bahan, alat, dan 

teknik. Bahan yang digunakan adalah kertas concorde dengan ukuran 55 x 40 cm. 

Alat-alat yang digunakan adalah pensil 2B, cat air dan pensil warna. Teknik yang 

digunakan untuk membuat ilustrasi ini adalah akuarel dengan cat air untuk 

memberi warna agar tampak lebih transparan dan sekaligus sebagai warna dasar, 

terutama untuk pemberian warna pada background, kemudian teknik arsir 

campuran pada penggunaan pensil warna difungsikan untuk menegaskan warna 

pada karya ilustrasi setelah proses pendasaran warna dengan cat air. Pendekatan 

yang digunakan dalam ilustrasi ini adalah realis.  

Secara keseluruhan proyek studi ini telah dihasilkan dua belas karya dengan 

sebyek utama anak dengan mengenakan kostum binatang. Pada setiap karya lebih 

menekankan unsur garis, warna, dan tekstur. Dan sebagian besar menerapkan 

irama flowing, susunan warna komplementer, dan tekstur yang digunakan adalah 

tekstur semu. Secara keseluruhan karya ini merupakan karya ilustrasi yang dibuat 

sesuai dengan ide penulis. 

Saran yang dapat dikemukakan kepada mahasiswa yang khususnya 

mahasiswa seni rupa atau sebagai calon illustrator adalah apabila menggunakan 

cat air dengan teknik akuarel, hendaknya perlu diaplikasikan terlebih dahulu 

sebelum tahap pembentukan karakter dengan menggunakan garis lewat pensil 

warna. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya menggunakan kertas 

yang memiliki tekstur dan ketebalan yang mendukung pada pengaplikasian cat air 

dan pensil warna, salah satu jenis kertas tersebut adalah kertas concorde. Dan 

terutama agar mahasiswa seni rupa dan calon illustrator dapat menghasilkan karya 

yang lebih variatif, inovatif dan berkualitas sesuai dengan perkembangan dunia 

seni rupa khususnya ilustrasi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Berbagai perwujudan seni rupa yang pada awal mula hanya sebatas seni 

lukis dan seni patung kemudian berkembang menjadi seni grafis, seni keramik, 

seni gambar ilustrasi, seni video, seni instalasi, dan sebagainya, kini telah banyak 

dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya. Pemanfaatan ilmu seni rupa 

sangat beragam dan luas sekali dalam kehidupan sehari-hari, dari membuat 

rancangan sebuah gedung atau bangunan (desain), membuat dan menghiasi pada 

produk-produk manusia (bordir dan ukiran) sampai membuat cover sebuah buku 

sehingga tampilan buku tersebut terlihat lebih menarik. 

Dalam pembuatan sebuah karya, seorang seniman selalu tidak pernah jauh 

dari lingkungannya. Umumnya seorang seniman dalam pembuatan sebuah karya 

selalu mengalami pengamatan dari diri dan lingkungan sekitar penulis. Dari 

pribadi, keluarga, masyarakat, sampai alam raya pun bisa menjadi sebuah ide 

dalam membuat dan mengangkatnya kedalam sebuah karya seni. 

Kertas adalah media yang mudah digunakan oleh seniman untuk membuat 

karya seni baik itu sebuah skets, gambar, desain, ataupun lukisan. Kertas 

mempunyai karakteristik yang bersifat dua dimensi yang dapat digunakan secara 

bebas untuk menggambarkan obyek gambar yang ingin dibuat oleh senimannya. 

Obyek yang ditampilkan pun bersumber dari beragam hal, mulai dari benda 

sehari-hari, kisah masa lalu, legenda, imajinasi dan lain-lain. 
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Karakter merupakan warna dasar setiap anak. Secara teori, pembentukan 

kepribadian anak dimulai dari 0-8 tahun, artinya di masa usia tersebut kepribadian 

anak belum stabil atau masih berubah-ubah tergantung pengalaman hidupnya 

(duniaimajinasianak.com, 2011).  

Diawali dari kedekatan penulis terhadap anak-anak, karena penulis saat ini 

selain sebagai mahasiswa Pendidikan Seni Rupa di Unnes, juga merupakan guru 

intrakurikuler gambar di TK Darrul Khasanah, Semarang. Maka dari kedekatan 

tersebut penulis ingin menciptakan sebuah karya dengan pendekatan imajinasi-

imajinasi dari anak, penulis juga menyimpulkan bahwa ketika seorang anak 

sedang mencari atau membeli buku tulis pasti yang dilihat pertama adalah   cover 

buku. Dari kesimpulan penulis tersebut, maka penulis mempunyai gagasan untuk 

membuat sebuah ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak.  

Pada sebuah buku tulis, ilustrasi cover buku merupakan salah satu hal 

penting dalam menarik perhatian konsumen. Begitu pula yang ingin disampaikan 

penulis melalui karya desain cover dalam proyek studi ini. Subyek binatang 

memberikan inspirasi untuk direpresentasikan menjadi karakter kostum anak yang 

lucu. Penulis mengambil tema anak berkostum binatang karena ingin 

memvisualisasikan imajinasi-imajinasi anak saat memakai kostum tersebut. Anak 

berkostum binatang akan dijadikan tema pokok untuk desain cover buku tulis 

yang diharapkan disukai oleh anak-anak. 

Satu contoh karya, penulis mengilustrasikan seorang anak yang memakai 

kostum serigala dengan ekspresi yang menakutkan, namun anak tersebut masih 

memakai kaos berwarna hijau, celana pendek merah dan sepatu berwarna hijau. 
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Dari wujud visual pada cover buku tulis untuk anak ini, diharapkan akan 

memunculkan rasa ketertarikan seorang konsumen (anak-anak), dan terlebih akan 

dapat menambah daya imajinasi anak tentang sosok binatang yang diaplikasikan 

menjadi sebuah bentuk kostum tersebut. Sehingga tidaklah salah jika penulis 

dalam membuat karya Proyek Studi ini mengangkat tema anak berkostum 

binatang, yang terfokus dalam pembuatan cover buku tulis anak terkait dengan  

alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas. 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Berkaitan dengan kegiatan akademik, selama ini penulis telah menempuh 

mata kuliah tentang seni rupa yang relatif cukup, baik mengenai melukis, 

menggambar, ilustrasi, desain, patung, ukir, dan lain-lain. Akan tetapi dari sekian 

banyak mata kuliah tersebut yang lebih disukai penulis adalah yang berhubungan 

langsung dengan menggambar. Oleh sebab itu, penulis menjadikan gambar 

ilustrasi sebagai karya proyek studi. Hal ini berkaitan dengan jumlah waktu serta 

intensitas dalam mendalami mata kuliah lainnya. Penulis juga beranggapan bahwa 

dalam menggambar sebagaimana juga pada bentuk ungkapan lainnya, kebebasan 

berekspresi dan berkreasi sangat dihargai. 

Berbagai macam cara dan penggunaan media pada karya seni sekarang, 

ditampilkan dari karya yang sederhana hingga yang memerlukan ketelitian dan 

keunikan dalam pembuatannya. Salah satu karya seni yang menarik perhatian 

penulis adalah karya gambar ilustrasi dengan media cat air dan pensil warna. 

Berdasarkan pemikiran itu, penulis tertarik untuk membuat ilustrasi desain 

cover buku tulis untuk anak-anak dengan media kertas concorde, pensil warna dan 
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cat air. Selain itu juga didasari atas kesadaran penulis dalam memberikan sedikit 

kontribusi dalam perkembangan seni rupa di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) atau bahkan di Semarang. 

Namun alasan penulis secara spesifiknya dinyatakan sebagai berikut : 

1.2.1 Ilustrasi adalah karya seni rupa yang memiliki kelebihan dalam 

menyampaikan suatu kejadian yang bersifat imajinatif maupun nyata, 

karena konsep dasar ilustrasi adalah menggambarkan suatu hal. 

1.2.2 Memvisualkan imajinasi seorang anak khususnya kostum-kostum 

menyeramkan dalam bentuk desain cover buku bacaan anak. 

1.2.3 Ilustrasi desain cover buku anak adalah wahana penyampaian dan 

penggambaran suatu bentuk imajinasi dunia anak yang orang dewasa 

mungkin sudah tidak bisa lagi menciptakannya, sehingga penulis sangat 

tertarik membuat sebuah visualisasinya yang kemudian dipublikasikan 

dalam sebuah pameran proyek studi bertemakan gambar kostum anak. 

1.3 Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah : 

1.3.1 Menuangkan gagasan tentang ketertarikan penulis terhadap dunia 

imajinasi anak melalui gambar ilustrasi. 

1.3.2 Sebagai salah satu cara mencari pengalaman estetis dan kreatif dalam 

proses berkarya seni melalui gambar ilustrasi, khususnya pembuatan 

desain cover buku tulis anak. 

1.3.3 Mengembangkan kemampuan penulis pada teknik menggunakan pensil 

warna dan cat air dalam menggambar ilustrasi dengan visualisasi “seorang 
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anak dengan kostum binatang” yang telah dipersonifikasi untuk sejumlah 

desain cover buku tulis anak. 

1.3.4 Menghasilkan sejumlah karya seni dalam bentuk ilustrasi desain cover 

buku tulis anak. 

1.4 Manfaat pembuatan karya 

Secara akademik maupun non akademik, manfaat dari pembuatan karya 

desain cover buku tulis anak adalah : 

1.4.1 Karya proyek studi ini menjadi wahana pengembangan dan pematangan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang seni rupa khususnya 

menggambar ilustrasi. 

1.4.2 Bagi industri percetakan buku tulis, sebagai tambahan referensi atau ide 

yang nantinya dapat dipakai untuk dinikmati oleh masyarakat pada 

umumnya dan anak-anak pada khususnya. 

1.4.3 Sebagai media imajinasi dan media hiburan bagi pembaca, khususnya 

pada pelaksanaan pameran proyek studi. 
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

 

2.1 Pengertian Seni Ilustrasi 

Seni merupakan suatu usaha untuk menciptakan sesuatu yang indah-indah 

yang dapat mendatangkan kenikmatan (Soedarso, 1997:2). Menurut Ki Hajar 

Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup 

perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan 

manusia. 

Dalam Webstian New Compact Format Dictionary (dalam Muharrar, 

2003), istilah ilustrasi diambil dari bahasa Inggris Illustration dengan bentuk kata 

kerjanya to illustrate dan dari bahasa Latin illustrare yang berarti membuat 

terang. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Muharrar, 2003) 

ilustrasi adalah: 1) gambar untuk memperjelas isi buku, karangan dan sebagainya, 

2) gambar, desain atau diagram untuk menghias (misalnya halaman sampul) dan 

sebagainya, 3) keterangan (penjelasan) tambahan berupa contoh, bandingan dan 

lain-lain. Berdasar beberapa konsep tersebut, maka penulis menetapkan bahwa 

proyek studi ini menggunakan konsep kedua. 

Widodo (1987: 28) mendefinisikan ilustrasi adalah suatu gambar yang 

berfungsi menggambarkan, menjelaskan, dan menghiasi suatu teks, bacaan, cerita 

atau keadaan. Muharrar (2003:2) menambahkan, pada dasarnya ilustrasi berfungsi 

sebagai gambar yang bercerita dan sebagai gambar atau alat bantu lain yang 
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membuat sesuatu seperti ceramah menjadi lebih jelas, lebih bermanfaat dan lebih 

menarik.  

Dari berbagai macam definisi di atas, maka saya menetapkan bahwa 

menggambar ilustrasi adalah suatu proses pemindahan obyek ke dalam sebuah 

karya gambar yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. 

Menurut bidangnya, ilustrasi terbagi menjadi beberapa bidang sekadar 

untuk membuat uraian menjadi sistematis. Pembagian bidang tersebut meliputi:  

a. Ilustrasi Buku 

Ilustrasi buku merujuk pada ilustrasi yang dibuat sebagai pendamping 

atau penjelas teks pada buku. Terdapat beberapa jenis ilustrasi buku, 

dintaranya:  

1. Ilustrasi buku ilmiah (non-fiksi) 

2. Ilustrasi buku kesusastraan 

3. Ilustrasi buku anak-anak 

4. Ilustrasi buku komik 

b. Ilustrasi Editorial 

Ilustrasi editorial merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk menyajikan 

pandangan (opini). Biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Terdapat 

beberapa jenis ilustrasi editorial, diantaranya: 

1. Ilustrasi kolom (artikel) 

2. Komik strip 

3. Karikatur 

4. Kartun 
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c. Ilustrasi Iklan/Promosi 

Ilustrasi iklan/promosi digunakan untuk membantu 

mengkomunikasikan pesan dengan tepat, cepat, serta tegas. Dengan ilustrasi, 

maka pesan menjadi lebih berkesan, karena pembaca akan lebih mudah 

mengingat gambar daripada kata-kata.  

d. Ilustrasi Busana 

Ilustrasi busana merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk 

memperkenalkan atau menjual busan yang sedang mode.  

e. Ilustrasi Televisi 

Ilustrasi televisi adalah ilustrasi yang dibuat untuk keperluan siaran 

televisi. Karena ilustrasi televisi biasanya menyajikan gambar alam waktu 

singkat, maka harus dibuat dengan jelas.  

f. Ilustrasi Animasi 

Ilustrasi animasi menampilkan unsur rupa atau gambar dan gerak. 

Penggabungan antara ilustrasi dan film membawa pada penemuan ilustrasi 

animasi.  

g. Ilustrasi Clip Art 

Ilustrasi clip art (seni klip) adalah suatu ilutrasi siap pakai yang dapat 

ditempatkan pada lay out tanpa harus meminta izin atau membayar royalti 

pada orang lain.  

h. Ilustrasi Cover, Kalender, Kartu Ucapan, Perangko, Poster dan lain-lain 

Beberapa ilustrasi tersebut diciptakan untuk memenuhi maksud dari 

benda-benda di mana ia ditampilkan (Salam,1993). 
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Berdasarkan pembagian bidang ilustrasi di atas maka tujuan ilustrasi 

adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau 

informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut 

lebih mudah dicerna dan dipahami. Dan dari beberapa konsep tersebut, penulis 

membuat karya ilustrasi dengan tujuan untuk diaplikasikan sebagai penghias pada 

cover buku tulis anak. 

2.2 Unsur-Unsur Rupa dan Prinsip Desain Dalam Gambar Ilustrasi  

Dalam visualisasi gambar ilustrasi menggunakan pertimbangan-

pertimbangan beberapa unsur rupa dan prisip desain, antara lain: 

2.2.1 Unsur Unsur Rupa 

Hal ini dimaksudkan agar terciptanya harmonisasi dalam suatu karya. 

Unsur-unsur rupa meliputi: 

2.2.1.1 Titik (spot) 

Titik atau noktah adalah bagian paling sederhana dan paling kecil 

dari sebuah karya seni (Wucius, 1986). Titik adalah suatu bentuk kecil 

yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah 

bundaran sederhana, mampat, tak bersudut dan tanpa arah (Sadjiman 

2009). Sebuah bentuk disebut titik karena ukurannya kecil. Bentuk akan 

tampak besar jika terletak dalam bingkai acuan yang kecil, dan akan 

tampak kecil jika ditempatkan dalam bingkai acuan yang besar. Titik yang 

paling umum ialah sebuah bundaran yang sederhana, mampat, tak 

bersudut, dan tanpa arah. Titik dapat juga beraut bujur sangkar, segitiga, 

lonjong, atau bahkan agak rincu. 



 

 

 
 

10 

 Jadi, ciri utama sebuah titik ialah ukurannya kecil, dan rautnya 

sederhana. Raut titik atau ciri khas titik tergantung alat penyentuh yang 

digunakan, atau tergantung bentuk benda yang dibayangkan sebagai titik. 

Paling umum adalah bahwa titik rautnya bundar sederhana tanpa arah dan 

tanpa dimensi. Tetapi bisa saja bahwa raut titik berbetuk segitiga, bujur 

sangkar, elips, atau bahkan berbentuk menyerupai pohon, rumah, alat 

musik, atau yang lain, asal bentuk-bentuk tersebut hasil dari sentuhan atau 

cap-capan suatu alat. 

Titik ada juga yang menyebutnya spot. Hasil dari cipratan, tetesan, 

semprotan, cap-capan, tutulan, dan lain adalah spot. Sama seperti titik, 

bentuk segitiga, segi empat, pohon, rumah, mobil, dan sebagainya disebut 

spot asal hasil dari sentuhan ataupun cap-capan (Sadjiman, 2009). 

2.2.1.2 Garis (line) 

Garis adalah unsur yang menghubungkan satu titik dengan titik 

yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung (curve) atau 

lurus (straight). Garis, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas 

limit suatu benda, ruang, rangkaian masa dan warna (Sadjiman, 2009). 

Garis adalah unsur dasar yang membangun bentuk atau konstruksi desain  

(kuncoroaji.wordpress.com). Garis adalah suatu goesan, batas limit dari 

suatu benda, masa, ruang dan warna. Garis merupakan tanda, markah, titik 

atau noktah yang memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan 

penyampaian arah. Bentuk disebut garis karena dua hal, karena bujurnya 

sempit sekali, dan lintangnya sangat menonjol. Pada umumnya garis 
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menimbulkan kesan tipis. Seperti halnya kecil, tipis juga nisbi (Wucius, 

1986). 

2.2.1.3 Bidang 

Bidang dapat diartikan sebagai bentuk yang menempati ruang, dan 

bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra 

(Sadjiman, 2009:117). Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra dan 

merupakan tempat dimana keseluruhan obyek berada (exist). 

2.2.1.4 Raut (shape) 

Raut merupakan unsur visual yang mempunyai ukuran dan 

dimensi. Raut menunjuk pada siluet suatu area atau ruang yang tertutup. 

Raut adalah sesuatu yang kita kenal atau sesuatu yang mempunyai makna. 

Bentuk raut sangat beragam dan dapat dibedakan menjadi raut geometris, 

organis, bersudut banyak, dan tak beraturan. 

2.2.1.5 Tekstur 

Tekstur adalah tampilan atau sifat permukaan (corak) dari suatu 

benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba, sering juga 

disebut dengan nilai raba suatu benda (kuncoroaji.wordpress). Tekstur 

dapat dibagi menjadi dua, diantaranya tekstur nyata dan tekstur semu.  

Tekstur dari karya proyek studi ini adalah tekstur semu yaitu efek 

dari gambar komik itu sendiri, dimana penulis membuat sendiri dengan 

membuat image yang digarap dengan teknik manual. Dalam karya 

ilustrasi, penulis membuat tekstur visual di mana tekstur di serap melalui 

indra penglihatan, walaupun dapat membangkitkan pengindraan raba. 
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2.2.1.6 Warna (colour) 

Pewarnaan dalam ilustrasi sangat besar peranannya sebagai alat 

untuk memvisualkan unsur rupa, sehingga visualisasi yang ditampilkan 

akan lebih hidup dan menarik. Melalui warna, pengamat dapat 

membedakan dan mengenali perbedaan raut, ukuran, dan nilai gelap 

terangnya. Warna sebagai sifat cahaya ditentukan pada panjang pendeknya 

gelombang pancaran cahaya. Pada sebuah benda, warna ditentukan 

panjang cahaya yang dipantulkan terhadap benda itu, benda yang 

kebetulan memancarkan semua gelombang cahaya akan nampak cerah, 

sebaliknya benda yang tidak memantulkan cahaya akan nampak gelap. 

2.2.1.7 Ruang 

Ruang secara awam dapat dikatakan sebagai tempat kosong yang 

bisa ditempati atau diisi sesuatu. Ruang dalam karya dwi matra atau dua 

dimensi bersifat maya, sehingga ruang yang bersifat pipih, datar dan rata 

dapat menumbulkan kesan jauh maupun dekat, yang lazim disebut sebagai 

kedalaman. Ruang dalam karya dua dimensi umumnya dibatasi oleh garis 

bingkai yang membentuk bidang persegi atau persegi panjang maupun 

dengan bentuk lain. 

2.2.1.8 Gelap Terang 

Unsur gelap terang juga disebut nada atau unsur cahaya. Unsur 

gelap terang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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2.2.1.8.1 Memperkuat bentuk atau kesan tiga dimensional: yang dimaksud di 

sini ialah sebuah bentuk akan menjadi lebih jelas dan tegas pernyataan 

volumenya dengan kehadiran tingkatan gelap-terang. 

2.2.1.8.2 Mengilusikan kedalaman atau ruang: kesan kedalaman ruang, jauh, 

dekat dapat dirasakan melalui perbedaan gelap terang. 

2.2.1.8.3 Menciptakan kontras atau susunan tertentu: distribusi gelap terang 

dapat diatur oleh seniman pada karyanya untuk memperoleh efek-efek 

khusus, misalnnya kontras, lembut, misterius, dan sebaginya. 

Bagaimanapun unsur rupa gelap terang adalah bahasa rupa yang dapat 

dipakai sebagai sarana ungkapan seni rupa. (Sunaryo, 1993). 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Desain 

Penulis juga menggunakan warna yang berbeda pada setiap 

background karya, yaitu menyesuaikan dengan karakter atau tema pada 

setiap karya. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

ilustrasi dalam visulisasinya adalah pertimbangan prinsip-prinsip desain. 

Hal ini dimaksudkan agar terciptanya harmonisasi dalam sebuah karya. 

Prinsip-prinsip desain itu meliputi: 

2.2.2.1 Keseimbangan (Balance) 

 Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-

bagian sehingga susunan dalam keadaaan seimbang (Sunaryo, 2002). 

Keseimbangan adalah bagaimana cara mengatur unsur-unsur yang ada 

menjadi sebuah komposisi yang tidak berat sebelah (Jefkins, 1997).  
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Beberapa bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat 

ringannya serta letak kedudukan bagian-bagian, dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu keseimbangan setangkup dan keseimbangan senjang (Sunaryo, 

2002). Keseimbangan dapat tercapai dari dua bagian, yaitu secara simetris 

yang terkesan resmi atau formal yang tercipta dari sebuah paduan bentuk 

dan ukuran tata letak yang sama, sedangkan keseimbangan asimetris 

memberi kesan informal, tapi dapat terlihat lebih dinamis yang terbentuk 

dari paduan garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang tidak sama 

namun tetap seimbang Jefkins (1977). 

Keseimbangan setangkup atau keseimbangan simetris dapat 

diperoleh bila bagian kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau 

kemiripan wujud, ukuran, dan jarak penempatannya. Sedangkan 

keseimbangan senjang atau keseimbangan asimetris memiliki bagian yang 

tidak sama antara belahan kiri dan kanan, tetapi dalam keadaan yang tidak 

berat sebelah (Sunaryo, 2002). 

2.2.2.2 Keserasian (Harmony) 

  Suptandar (1995) mengartikan keserasian sebagai usaha dari 

berbagai macam bentuk, bangun, warna, tekstur, dan elemen lain yang 

disusun secara seimbang dalam suatu komposisi utuh agar nikmat untuk 

dipandang. Keserasian adalah keteraturan di antara bagian-bagian suatu 

karya. 

Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatau keseluruhan 



 

 

 
 

15 

sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang 

tidak saling bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya 

keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna dan tekstur, 

semuanya berada pada kesatupaduan untuk memperoleh suatu tujuan atau 

makna (Sunaryo, 2002). 

Penulis menerapkan keserasian dengan memadukan antara elemen-

elemen yang dipakai yaitu berupa garis, warna, tekstur dan sebagainya 

yang dipadukan sehingga tercapai keserasian. 

2.2.2.3 Kesatuan (Unity) 

 Kesatuan merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-

unsur desain menjadi suatu bentuk yang proporsional dan menyatu satu 

sama lain ke dalam sebuah media. Kesatuan desain merupakan hal yang 

penting dalam sebuah desain, tanpa ada kesatuan unsur-unsur desain akan 

terpecah berdiri sendiri-sendiri tidak memiliki keseimbangan dan 

keharmonisan yang utuh (Jefkins, 1997). 

 Dalam mewujudkan kesatuan, penulis mengkomposisikan elemen-

elemen gambar, font, dan unsur pandukung lainya sedemikian rupa 

sehingga diharapkan dapat mendukung kesatuan desain. Kesatuan itu bisa 

dalam bentuk, warna, bobot, ruang dan tata letak sekaligus pengulangan 

raut.  

2.2.2.4 Kontras 

 Pada sebuah gambar warna sangat berperan besar, penikmat seni 

akan merasa senang jika warnanya sesuai dengan hatinya, namun bisa juga 
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menjadi bosan karena kesan yang monoton. Prinsip kontras menjawab 

gejala tersebut karena warna komplementer, gelap terang, garis lengkung 

dan lurus, obyek jauh dekat dan tekstur kasar halus sehingga menjadi 

berlawanan antara satu dengan yang lain. 

2.2.2.5 Irama (rhythm) 

 Irama dapat diperoleh dari perubahan bentuk, pergantian posisi, 

ukuran komponennya serta garis. Pengulangan tersebut dilakukan dari 

unsur satu ke unsur lain agar tidak monoton. Menurut Frank Jefkins 

(1977:246), Aliran secara keseluruhan terhadap desain selalu menyiratkan 

irama yang nyaman. Suatu gerak yang dijadikan sebagai dasar suatu irama 

dan ciri khasnya terletak pada pengulangan-pengulangan yang dilakukan 

secara teratur yang diberi tekanan atau aksen. Ritme membuat adanya 

kesan gerak yang menyiratkan mata pada tampilan yang nyaman dan 

berirama. 

2.2.2.6 Proporsi (proportion) 

 Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu 

obyek atau komposisi (Kusmiati, 1999:19). Bisa dikatakan bahwa proporsi 

merupakan kesesuaian ukuran dan bentuk hingga tercipta keselarasan 

dalam sebuah bidang. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan masalah 

proporsi, yaitu penempatan susunan yang menarik, penentuan ukuran dan 

bentuk yang tepat, dan penentuan ukuran sehingga dapat diukur atau 

disusun sebaik mungkin. 
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Proporsi merupakan perbandingan unsur satu dengan unsur lain 

pada sebuah karya seni. Proporsi menyangkut besar kecilnya bagian, luas 

sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya 

bagian. 

2.2.2.7 Dominasi (Domination) 

 Dominasi dianggap sebagai prinsip desain yang dalam 

hubungannya dengan peran mengambil bagian dalam pembentukan 

kesatuan bagian-bagian. Dominasi dikaitkan pula sebagai bagian terkuat 

dari sebuah karya seni. 

 Dengan adanya dominasi, satu bagian dapat menguasai sebagian 

atau beberapa bagian yang lain. Menurut Feldman dalam Sunaryo (2003) 

dominasi dapat dicapai dengan perbedaan ukuran, penempatan dan juga 

dengan pengecualian. 

2.2.2.8 Keberagaman (Variety)  

 Keberagaman dalam desain bertujuan untuk menghindari suatu 

desain yang monoton. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan dan 

pengkontrasan yang sesuai. Adanya perbedaan besar kecil, tebal tipis pada 

huruf, pemanfaatan pada gambar, perbedaan warna yang serasi, dan 

keragaman unsur-unsur lain yang serasi akan menimbulkan variasi yang 

harmonis. 

2.2.2.9 Skala (Scale)  

 Skala adalah ukuran relatif dari suatu obyek, jika dibandingkan 

terhadap obyek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya 
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(Kusmiati, 1999). Skala berhubungan dengan jarak pandang atau 

penglihatan dengan unsur-unsur yang telah dimunculkan (faktor 

keterbacaan). Skala juga sangat berguna bagi terciptanya kesesuaian 

bentuk atau obyek dalam suatu desain. 

2.2.2.10 Penekanan (Emphasis)  

Frank Jeffkin (1997:246) menyebutkan bahwa “Dalam penekanan, 

all emphasis is no emphasis, bila semua ditonjolkan, maka yang terjadi 

adalah tidak ada hal yang ditonjolkan. Adanya penekanan dalam desain 

merupakan hal yang penting untuk menghindari kesan monoton. 

Penekanan dapat dilakukan pada jenis huruf, ruang kosong, warna, 

maupun yang lainnya akan menjadikan desain menjadi menarik bila 

dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

2.3 Ilustrasi Cover Buku Tulis Anak 

Lukito A.M (2009) menjelaskan fungsi cover ialah agar buku terlihat 

menarik, menjadi pembeda dari buku-buku lainnya, dan menyampaikan pesan isi 

buku. Sedangkan ilustrasi cover buku berfungsi selain sebagai perwajahan untuk 

menimbulkan daya tarik, juga sekaligus sebagai penjelas isi buku (Muharrar, 

2003). Maka dari itu ilustrasi cover buku mempunyai pengaruh yang penting 

untuk menarik perhatian suatu produk industri.  

Dalam proyek studi ini, penulis membuat ilustrasi desain cover buku tulis 

yang ditujukan untuk anak-anak. Masa anak-anak merupakan masa dimana 

mereka hidup dalam dunia khayalannya sendiri yang bebas dan menarik. Anak-

anak mempunyai sifat yang lucu, unik, dan menggemaskan sehingga dalam 
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pembuatan cover buku ini, penulis juga menciptakan desain lucu dengan tetap 

dapat merangsang berkembangnya imajinasi anak, sehingga sesuai dengan pribadi 

anak-anak tersebut. 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis anak, penulis mengambil sebuah 

obyek bermacam-macam anak yang sedang mengenakan kostum binatang. Namun 

dalam proses pembuatannya, bentuk kostum binatang telah dipersonifikasikan 

sehingga menjadi bentuk yang lebih menarik dan diharapkan disukai oleh anak-

anak. 

2.4 Anak Berkostum Binatang 

Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-

rangsangan yang berasal dari lingkungan (Gunarsa, 1986). Anak adalah makhluk 

yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, 

kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat 

serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya 

(Kasiram1994).  

Kostum berasal dari bahasa inggris, yaitu costume yang berarti pakaian 

khusus (artikata.com). Kostum biasa dikenakan pada kesempatan-kesempatan 

tertentu. Salah satu contoh pada suatu acara tertentu, misal pada acara karnaval 

yang tiap pesertanya di harapkan mengenakan pakaian yang unik dan tidak seperti 

pada umumnya. Sedangkan kostum binatang adalah pakaian yang di desain 

khusus sebagai personifikasi bentuk figur seekor binatang tertentu agar terlihat 

lebih menarik. Biasanya kostum jenis ini digunakan untuk kepentingan promosi 

suatu produk tertentu sehingga dapat menarik perhatian para konsumen. Oleh 
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sebab itu biasanya dapat dijumpai di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh 

masyarakat umum. 

Dalam penciptaan kostum jenis ini tentu saja dihasilkan dari imajinasi atau 

ide seorang manusia. Dan dalam berimajinasi, seorang anak tidak mengenal 

batasan-batasan tertentu. Bahkan imajinasi seorang anak mampu jauh melebihi 

imajinasi yang dimiliki orang dewasa sekalipun. Maka dari itu kostum 

personifikasi dari figur binatang sangat erat berkaitan dengan dunia anak.  
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3.1.2 Alat 

Alat- alat gambar komik atau alat-alat yang digunakan dalam 

pembuatan komik adalah: 

3.1.2.1  Pensil 

Digunakan untuk membuat sket-sket atau desain sebuah 

gambar/panel. Pensil yang digunakan berukuran HB, 2B dan pensil 

mekanik ukuran 0.5mm.    

3.1.2.2  Karet Penghapus 

Karet penghapus berfungsi untuk mengoreksi atau menghapus 

sket-sket pensil yang salah. Contohnya adalah pada gambar 15 yakni dari 

proses tersebut telah mengalami proses penghapusan sket-sket kasarnya. 

 

Gambar 2. Karet penghapus 

3.1.2.3  Meja gambar 

Alat yang digunakan sebagai tempat menggambar. 
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Gambar 3 

Alat-alat yang digunakan untuk membuat karya 

 

3.1.2.4  Pensil Warna 

Pensil warna digunakan untuk proses pewarnaan karya ilustrasi ini. 

Pensil warna dapat juga digunakan untuk mengarsir bagian-bagian gambar 

yang detail setelah diberi warna dasar dari cat air agar objek gambar yang 

digarap terkesan menjadi terlihat bervolume. pensil warna yang digunakan 

penulis dalam pembuatan komik ini bermerk Faber-Castell yang berisi 48 

batang pensil warna. Pensil warna digunakan pula untuk mendetailkan dan 

membuat objek karya lebih maksimal. Namun dalam hasil, secara 

keseluruhan karya nantinya akan lebih tampak jelas dari goresan-goresan 

pensil warna dengan teknik arsir campuran. 

 

Gambar 4. Pensil warna 

3.1.2.5  Cat Air atau Cat Poster 

Bahan pewarna gambar yang digunakan adalah cat dengan media 

basah yaitu cat air, cat poster dan tinta. Penulis memakai cat air dengan 
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merk Pentel dan Osama. Sedangkan untuk cat poster, digunakan merk 

Sakura. Cat air dan cat poster digunakan sebagai warna dasar gambar 

komik. Keberadaannya sebagai pendukung terciptanya raut dasar serta 

dapat menimbulkan tekstur semu dalam pembuatan karya. 

  

Gambar 5. Cat air dan cat poster 

 

3.2 Teknik Pembuatan Ilustrasi 

Teknik ilustrasi tentunya tidak terlepas dari media yang digunakan. 

Secara teknis dalam penciptaan ilustrasi, penulis menggunakan dua macam 

teknik, antara lain; 

3.2.1 Teknik Aquarel 

Teknik aquarel merupakan cara menggambar dengan 

menggunakan cat air yang disapukan secara tipis pada bidang gambar, 

sehingga menghasilkan warna yang transparan atau tembus pandang. 

Teknik ini digunakan penulis dalam pemberian warna pada karya 

ilustrasi dengan cat air setelah proses pembuatan sket dengan 

menggunakan pensil agar  tampak lebih transparan sehingga dapat 

menghasilkan tekstur yang terbentuk dari hasil sapuan kuas atau arsiran  

dan sekaligus sebagai warna dasar karya ilustrasi. 
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3.2.2 Teknik Arsir 

Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis 

sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek pada gambar, 

sehingga tampak terlihat seperti tiga dimensi. 

Teknik ini digunakan penulis untuk menegaskan warna pada karya 

ilustrasi setelah proses pendasaran warna dengan cat air. Penulis 

menggunakan teknik arsir campuran.  

3.3  Proses Penciptaan Karya  

Karya seni tercipta karena adanya suatu proses tertentu yang 

mengantar sehingga terjadi suatu karya seni. Salah satu contoh adalah 

ilustrasi sebagai salah satu jenis karya seni gambar dan melalui suatu olahan 

dari seorang seniman yang disebut proses. Suatu proses penciptaan terhadap 

suatu karya seni mempunyai beberapa tahapan. Menurut Sahman dalam 

Dhila (2011: 47) proses mencipta itu terdiri dari tiga tahapan, yakni:  

3.3.1 Tahapan awal yang berupa gagasan atau mencari sumber gagasan 

Tahapan awal bagi pencipta seni dalam berkarya adalah membuat 

naskah, yang berawal dari menemukan gagasan atau ide (inception of idea) 

atau mencari sumber gagasan. Tahapan tersebut dapat dikatakan sebagai 

tahapan mencari inspirasi. Tahapan awal ini merupakan hasil dari proses 

pencarian sumber gagasan. Disini penulis benar-benar harus sangat peka 

terhadap lingkungan dan kondisi anak dalam kesehariannya. Sehingga 

penulis hampir selalu mengamati dan terlibat dengan rutinitas anak-anak. 
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Tahapan ini dilakukan dengan mencari tema vang hangat dan 

menarik untuk diangkat sebagai tema dalam pembuatan buku tulis anak, 

Dalam hal ini tema yang diambil adalah hasil pengamatan dari 

anak, yakni imajinasi-imajinasi anak tentang hal-hal berkaitan 

dengan figur seekor binatang. Proses ini dilakukan dengan cara 

mengamati kondisi anak, pola berfikir anak dan tingkah laku anak pada 

kesehariaanya, tepatnya pada saat penulis menjadi seorang guru gambar di 

TK Darull Khasanah, Semarang. Dan disini penulis dapat mengamati 

secara langsung aktivitas anak-anak tersebut.  

Sumber gagasan dapat ditemukan dari lingkungan sekitar, 

imajinasi, dan dari hasil perenungan atau juga bisa dari kegiatan kehidupan 

sehari-hari. Dan sumber inspirasi utama adalah tentang psikologi anak-

anak dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya.  

Masa anak-anak merupakan masa dimana mereka hidup dalam 

dunia khayalannya sendiri yang bebas dan menarik. Anak-anak 

mempunyai sifat yang lucu, unik dan menggemaskan. Namun anak 

memiliki daya imajinasi yang sangat tak terbatas sehingga anak bisa 

memunculkan suatu khayalan tentang imajinasinya terkait dengan figur 

seekor binatang. Oleh sebab itu sesuai imajinasi dan khayalan dari seorang 

anak, penulis mendapatkan ide dengan menggabungkan beberapa unsur 

dalam pembuatan karya seni ilustrasi, yakni unsur kepolosan yang 

ditampilkan dari sisi seorang anak dan unsur binatang yang terdapat pada 

kostum yang dikenakannya.  
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Seperti penggambaran obyek pada karya ilustrasi yang penulis 

ciptakan didapat dari imajinasi-imajinasi penulis, dan kemudian mencoba 

untuk memasuki dunia imajinasi anak-anak dengan menciptakan karakter-

karakter kostum binatang yang telah dipersonifikasi, sehingga menjadi 

bentuk kostum yang baru dan berbeda di setiap gambarnya. Dalam 

penggambaran ilustrasi desain cover buku tulis anak ini, penulis berusaha 

menggambarkan bahwa anak-anak juga memiliki daya imajinasi mengenai 

ketertarikannya dengan karakter seekor binatang.  

Selain uraian-uraian di atas, juga terdapat beberapa tahapan awal 

dalam mencari sumber gagasan, yaitu;  

3.3.1.1  Pengumpulan Data 

Proses ini masih termasuk dalam proses tahapan pencarian sumber 

gagasan. Proses ini dilakukan melalui studi literatur, pengamatan dan  

pengumpulan informasi yang terkait dengan pola berfikir dan daya 

imajinasi anak. Terkait dengan buku-buku bacaan anak misalnya komik-

komik yang bersifat fiktif dan imajinatif seperti X-Men, Batman, Naruto, 

Spawn dan masih banyak lagi. Referensi juga diperoleh dari buku cerita, 

film, media elektronik (seperti internet dan televisi), tema dalam lagu, 

novel, game, dan hasil olah pikiran/kreasi/cerita buatan sendiri yang 

meliputi gaya futuristik untuk mendukung karya ilustrasi yang akan 

dibuat. Selain itu referensi juga diperoleh dari laporan proyek studi yang 

membahas tentang desain cover buku tulis anak. 
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pada tahapan berikutnya masih harus disempurnakan menjadi gagasan 

sedemikian rupa,  sehingga nantinya pada kerja penuangannya ke dalam 

medium (bahan dengan bantuan alat dan teknik tertentu), dengan mudah 

akan memperoleh proses penciptaan yang mudah. 

3.3.1.4 Tahapan visualisasi Ilustrasi yang memanfaatkan medium tertentu 

Medium harus digunakan, jika ingin menuntaskan proses pencipta 

sampai pada tahapan finalnya. Medium pada umumnya hanya 

berkedudukan sebagai sarana bagi si seniman untuk mengekspresikan 

gagasannya. 

Namun dalam keseluruhan proses pembuatannya adalah, sebagai 

berikut : 

3.3.1.4.1 Pembuatan Sket 

Ide dan data yang telah diperoleh kemudian direalisasikan 

dalam bentuk desain kasar yaitu goresan-goresan di atas kertas 

sebagai pembuatan desain awal. Hal ini  bertujuan agar dalam 

proses pembuatan gambar ilustrasi nanti tidak mengalami kendala, 

karena lay out dan komposisi gambar telah diatur sebelumnya. Tahapan ini 

adalah tahapan awal dalam pemvisualisasian karya. 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

4.1 Karya 1 

 

4.1.1 Indentifikasi Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul  : Aku Buaya 

Ukuran : 55 x 40cm 

Tahun  : 2011 

Media  : cat air dan pensil warna di atas kertas 

4.1.2 Deskripsi Karya 

Karya ilustrasi ini besubjek utama anak kecil memakai kostum 

yang berwujud buaya. Kostum buaya yang dipakai oleh anak terdapat 

pada kepala, badan, kedua tangan dan kedua kaki. Pada bagian kostum 
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yang terdapat di kepala anak berupa kepala buaya dengan posisi mulut 

terbuka, dengan wajah anak berada di tengah-tengah bagian mulut 

kostum tersebut. Pada bagian kostum yang terdapat pada bagian badan 

anak yang terlihat berupa bagian bawah tubuh buaya. Pada kedua 

tangan subyek utama terdapat kostum berupa kaki bagian depan buaya, 

sedangkan di bagian lengan terlihat bagian lengan kaos anak. Pada 

bagian paha anak tempak memakai celana pendek, dan pada bagian 

kaki menggunakan kostum yang berupa kaki belakang buaya. Pada 

bagian belakang anak terdapat benda yang merupakan bagian ekor dari 

kostum buaya.  

Anak kecil yang memakai kostum buaya itu berpose telungkup 

dengan ekspresi kedua mata melotot tegang serta mulut terbuka lebar 

dengan kedua telapak tangan membuka memperlihatkan ketajaman 

kukunya. Subjek utama anak kecil menghadap ke depan yang mana 

ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya 

ilustrasi ini lebih menampilkan kostum buaya yang mana terdapat pada 

kepala anak kecil dengan posisi mulut buaya terbuka lebar sehingga 

terjadi keseimbangan antara ekspresi anak kecil dengan kostum buaya 

yang dipakai. Selain kostum buaya yang terdapat pada kepala anak 

kecil, diperkuat juga dengan kostum yang dipakai pada kedua tangan 

anak itu yaitu menggunakan kostum kaki buaya dengan kedua telapak 

tangan terbuka dan terdapat kuku yang runcing. Selain di kepala dan 

tangan, kostum buaya juga diperkuat pada kedua kaki yang tegak lurus 
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ke belakang sehingga terlihat ekor buaya tegak meruncing ke atas. 

Posisi badan dari anak, digambarkan secara horizontal sesuai dengan 

arah titik lenyap yang terdapat di bagian sisi kanan bidang gambar, 

sehingga ukuran kaki tampak lebih kecil dibandingkan ukuran kepala, 

dada, dan tangannya. Tangan kanan dan kiri anak, terletak sejajar, 

dengan posisi tangan membentuk sudut yang mengarah kebagian kiri 

bawah bidang gambar. Pada kedua tangan anak terdapat empat jari yang 

tertelungkup. Sedangkan pada bagian badan terdapat ekor yang 

mengarah kearah kanan atas bidang gambar. Pada ekspresi wajah anak, 

digambarkan dengan mata dan mulut yang terbuka lebar menirukan 

ekspresi buaya.  

4.1.3 Analisis Karya 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang digunakan penulis adalah warna hijau yang 

terdapat pada kostum kepala buaya, kostum badan bagian bawah buaya, 

kostum kedua kaki depan dan belakang buaya, kostum bagian ekor serta 

bagian background. warna cokelat terdapat pada kostum kepala buaya, 

kostum badan bagian bawah buaya, kostum kedua kaki depan dan 

belakang buaya, kostum bagian ekor serta bagian kulit dari anak. Warna 

biru terdapat pada lengan kaos yang di pakai oleh anak. Warna hitam 

terdapat pada bagian gelap sebagai aksen yang sedikit terkena cahaya, 
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serta pada bagian bola mata dan rambut anak. Secara keseluruhan 

tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur 

semu. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan warna dalam ilustrasi 

yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-tindih. Secara 

keseluruhan warna yang mendominasi pada karya ilustrasi ini adalah 

coklat kekuningan.   

Pada keseluruhan karya ilustrasi ini merupakan keseimbangan 

asimetri. Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan 

garis lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna 

sehingga membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang 

kertas gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing. 

Irama repetitif juga terdapat pada warna baju yang mana terdapat garis-

garis berwarna biru tua.  

Ilustrasi tersebut berjudul “aku buaya”. Karya ilustrasi ini bercerita 

tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan dengan 

cara memakai kostum buaya. Alasan anak tersebut memilih kostum 

buaya adalah buaya merupakan hewan yang dikenal buas dan 

menakutkan. Secara fisik buaya memiliki gigi yang runcing, kuku yang 

tajam, dan dikenal sebagai predator ganas. Hal ini disebabkan karena 

anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor buaya yang ditakuti 

oleh lawan-lawannya atau siapa saja yang berusaha mengganggunya.  
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menghadap ke depan yang mana ditempatkan ditengah bidang kertas 

yang berukuran A2. Posisi badan dari anak, digambarkan secara 

vertikal bidang gambar, Tangan kanan dan kiri anak, terletak sejajar 

menuju ke bawah dengan posisi jari menekuk kearah telapak tangan. 

Pada kedua tangan anak terdapat lima jari tertelungkup yang mana pada 

setiap jari terdapat kuku yang tajam. Pada ekspresi wajah anak, 

digambarkan dengan mata dan mulut yang terbuka lebar menirukan 

ekspresi singa. Kostum singa yang dipakai oleh anak terdapat pada 

kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Pada bagian kostum yang terdapat 

di kepala anak berupa kepala singa dengan posisi mulut terbuka, dengan 

wajah anak berada di tengah-tengah bagian mulut kostum tersebut. Pada 

kedua tangan subyek utama terdapat kostum berupa kaki bagian depan 

singa, sedangkan pada bagian paha anak tempak memakai celana 

pendek, dan pada bagian kaki menggunakan kostum yang berupa kaki 

belakang singa. Pada karya ilustrasi ini lebih menampilkan kostum 

singa yang mana terdapat pada kepala anak kecil dengan posisi mulut 

singa terbuka lebar sehingga terjadi keseimbangan antara ekspresi anak 

kecil dengan kostum singa yang dipakai. Selain kostum singa yang 

terdapat pada kepala anak kecil, diperkuat juga dengan kostun yang 

dipakai pada kedua tangan anak itu yaitu menggunakan kostum kaki 

singa dengan kedua telapak tangan menekuk ke arah telapak tangan dan 

terdapat kuku yang runcing. Selain di kepala dan tangan, kostum singa 

juga diperkuat pada kedua kaki yang menekuk ke belakang.  
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4.2.3 Analisis Karya 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang yang digunakan penulis adalah warna coklat 

yang terdapat pada kostum kepala singa, kostum kedua kaki depan dan 

belakang singa. Warna merah terdapat pada kaos dan bibir anak. Warna 

biru terdapat pada celana pendek anak. Warna hijau terdapat pada 

background. Merah yang dipadukan dengan warna coklat muda 

terdapat pada muka anak. Warna coklat muda terdapat pada kedua 

lengan dan kedua kaki anak. Warna hitam terdapat pada bagian gelap 

sebagai aksen yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian bola mata 

dan rambut anak Secara keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya 

ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan 

penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur yang 

saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi 

pada karya ilustrasi ini adalah coklat kekuningan. Pada keseluruhan 

karya ilustrasi ini merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas 

gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  
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Ilustrasi tersebut berjudul “aku singa”. Karya ilustrasi ini bercerita 

tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan dengan 

cara memakai kostum singa. Alasan anak tersebut memilih kostum 

tersebut adalah singa merupakan hewan yang dikenal buas dan 

menakutkan. Secara fisik singa memiliki gigi yang runcing, kuku yang 

tajam, dikenal sebagai hewan pemakan daging, dan akan menjadi buas 

jika merasa diusik. Hal ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi 

bahwa dirinya seekor singa yang ditakuti oleh lawan-lawannya atau 

siapa saja yang berusaha mengganggunya.  
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yang mana ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. 

Kostum tikus yang dipakai oleh anak terdapat pada kepala, kedua 

tangan dan kedua kaki. Pada bagian kostum yang terdapat di kepala 

anak berupa kepala tikus dengan posisi mulut sedikit terbuka, dengan 

wajah anak berada di tengah-tengah bagian mulut kostum tersebut. Pada 

kedua tangan subyek utama terdapat kostum berupa kaki bagian depan 

tikus, sedangkan pada bagian paha anak tempak memakai celana 

panjang, dan pada bagian kaki menggunakan kostum yang berupa kaki 

belakang tikus. Pada karya ilustrasi ini lebih menampilkan kostum tikus 

yang mana terdapat pada kepala anak kecil dengan posisi mulut tikus 

terbuka lebar sehingga terjadi keseimbangan antara ekspresi anak kecil 

dengan kostum tikus yang dipakai. Selain kostum tikus yang terdapat 

pada kepala anak kecil, diperkuat juga dengan kostun yang dipakai pada 

kedua tangan anak itu yaitu menggunakan kostum kaki tikus dengan 

kedua telapak tangan menekuk ke arah telapak tangan dan terdapat 

kuku yang runcing. Selain di kepala dan tangan, kostum tikus juga 

diperkuat pada kedua kaki yang menekuk. Posisi badan dari anak, 

digambarkan secara vertikal bidang gambar. Tangan kanan dan kiri 

anak, terletak menekuk menuju ke depan dengan posisi jari menekuk 

kearah telapak tangan. Pada kedua tangan anak terdapat lima jari 

menekuk yang mana pada setiap jari terdapat kuku yang tajam. Pada 

ekspresi wajah anak digambarkan dengan mata yang terbuka dan mulut 

yang sedikit terbuka.  



 

 

 
 

42 

 

4.3.3 Analisis Karya 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah warna 

coklat yang terdapat pada kostum kepala tikus, ekor, telinga bagian 

dalam tikus, kostum kedua kaki depan dan belakang tikus. Warna 

merah muda terdapat pada kedua telinga dan hidung tikus. Coklat muda 

terdapat pada muka anak. Warna merah yang dikombinasikan dengan 

biru terdapat pada baju anak. Warna hijau yang dikombinasikan dengan 

biru muda terdapat pada celana panjang anak. Warna merah yang 

dikombinasikan coklat muda terdapat pada warna tanah. Warna kuning 

terdapat pada background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap 

sebagai aksen yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis, kuku 

tikus, mulut bagian dalam, bola mata dan rambut anak Secara 

keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini 

menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan 

warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-

tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi pada karya 

ilustrasi ini adalah warna panas. Pada keseluruhan karya ilustrasi ini 

merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 
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membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas 

gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut berjudul “aku tikus”. Karya ilustrasi ini bercerita 

tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan dengan 

cara memakai kostum tikus. Alasan anak tersebut memilih kostum 

tersebut adalah tikus dikenal sebagai hewan pengerat yang gesit dan 

menjijikkan. Secara fisik tikus memiliki gigi yang runcing, kuku yang 

tajam, dan dikenal sebagai hewan penyebar virus penyakit yang 

mematikan. Hal ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi 

bahwa dirinya seekor tikus yang ditakuti oleh lawan-lawannya atau 

siapa saja yang berusaha mengganggunya.  
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dengan posisi mulut sedikit terbuka, dengan wajah anak berada di 

tengah-tengah bagian mulut kostum tersebut. Pada kedua tangan subyek 

utama terdapat kostum berupa kaki bagian depan kucing, sedangkan 

pada bagian paha anak tempak memakai celana pendek, dan pada 

bagian kaki menggunakan kostum yang berupa kaki belakang kucing. 

Ekspresi kedua mata melotot tegang serta mulut tertutup dengan kedua 

telapak tangan menekuk memperlihatkan ketajaman kukunya. Subjek 

utama anak kecil menghadap ke depan yang mana ditempatkan 

ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya ilustrasi ini lebih 

menampilkan kostum kucing yang mana terdapat pada kepala anak 

kecil dengan posisi mulut kucing terbuka lebar. Selain kostum kucing 

yang terdapat pada kepala anak kecil, diperkuat juga dengan kostum 

yang dipakai pada kedua tangan anak itu yaitu menggunakan kostum 

kaki kucing dengan tangan kanan menekuk secara horizontal didepan 

dada bertumpu pada kaki sebalah kanan, tangan kiri menekuk 120 

derajat bertumpu pada kaki kiri. Selain di kepala dan tangan, kostum 

kucing juga diperkuat pada kedua kaki. Posisi badan dari anak, 

digambarkan secara vertikal bidang gambar, Tangan kanan anak dengan 

posisi menekuk secara horizontal bertumpu pada kaki kanan dan tangan 

kiri anak diposisikan menekuk 120 derajat bertumpu pada kaki kiri, 

posisi jari menekuk kearah telapak tangan. Pada kedua tangan anak 

terdapat lima jari menekuk yang mana pada setiap jari terdapat kuku 
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yang tajam. Pada ekspresi wajah anak, digambarkan dengan mata yang 

terbuka dan mulut yang tertutup.  

4.4.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah warna 

coklat tua dikombinasikan dengan coklat muda yang terdapat pada 

kostum kepala kucing, kaki bagian depan dan kaki bagian belakang 

kucing. Warna hijau muda terdapat pada kedua mata kucing. Warna 

merah terdapat pada hidung dan gusi. Warna coklat dikombinasikan 

merah muda terdapat pada muka anak. Coklat muda terdapat pada gigi 

kucing, kedua lengan, dan kedua kaki anak. Warna ungu terdapat pada 

kaos anak. Warna biru terdapat pada celana anak. Warna hijau terdapat 

pada background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai 

aksen yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis, dan bola mata 

anak. Secara keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini 

menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan 

warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-

tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi pada karya 

ilustrasi ini adalah warna coklat. Pada keseluruhan karya ilustrasi ini 

merupakan keseimbangan asimetri.   
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Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas 

gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “aku kucing”. Karya ilustrasi 

ini bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat 

menakutkan dengan cara memakai kostum kucing. Alasan anak tersebut 

memilih kostum kucing adalah kucing merupakan hewan pemakan 

daging dan akan sangat berbahaya jika merasa diusik. Secara fisik 

kucing memiliki gigi yang runcing, kuku yang tajam, dikenal sebagai 

hewan pemakan daging, dan akan menjadi buas jika merasa diusik. Hal 

ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor 

kucing yang tidak akan diremehkan keberadaannya oleh siapa saja yang 

berusaha mengganggunya.  
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kedua kaki sedikit menekuk secara horizontal. Kostum tyranosaurus 

yang dipakai oleh anak terdapat pada kepala, badan, kedua tangan dan 

kedua kaki. Pada bagian kostum yang terdapat di kepala anak berupa 

kepala tyranosaurus dengan posisi mulut terbuka, dengan wajah anak 

berada di tengah-tengah bagian mulut kostum tersebut. Pada bagian 

kostum yang terdapat pada badan anak yang terlihat berupa bagian 

depan  tubuh tyrannosaurus. Pada kedua tangan subyek utama terdapat 

kostum berupa kedua tangan tyrannosaurus, sedangkan pada bagian 

lengan anak tempak memakai kaos berlengan panjang. Kemudian  pada 

bagian paha anak tempak memakai celana pendek, dan pada bagian 

kaki menggunakan kostum yang berupa kaki belakang tyrannosaurus. 

Dan pada bagian belakang anak terdapat benda yang merupakan bagian 

ekor dari kostum tyrannosaurus. Ekspresi kedua mata melotot tegang 

serta mulut sedikit terbuka dengan kedua tangan menekuk kearah 

telapak tangan memperlihatkan ketajaman kukunya. Subjek utama anak 

kecil menghadap ke arah kanan yang mana ditempatkan di kiri tengah 

bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya ilustrasi ini lebih 

menampilkan kostum tyrannosaurus yang terdapat pada kepala anak 

kecil dengan posisi mulut tyrannosaurus terbuka lebar. Selain kostum 

tyrannosaurus yang terdapat pada kepala dan badan anak, diperkuat 

juga dengan kostum yang dipakai pada kedua tangan anak, yaitu 

menggunakan kostum tangan tyrannosaurus dengan kedua tangan 

sedikit menekuk secara horizontal kearah telapak tangan. Selain di 
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kepala, badan dan tangan, kostum tyrannosaurus juga diperkuat pada 

kedua kaki. Posisi badan dari anak, digambarkan secara vertikal bidang 

gambar, kedua tangan anak dengan posisi menekuk kearah kanan 

bawah secara horizontal, dan posisi jari sedikit menekuk kearah telapak 

tangan. Pada kedua tangan anak terdapat dua jari dimana pada setiap 

jari terdapat kuku yang tajam. Pada ekspresi wajah anak, digambarkan 

dengan mata yang terbuka dan mulut yang sedikit terbuka.  

4.5.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari teknik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah warna 

hijau tua dikombinasikan dengan hijau muda yang terdapat pada 

kostum kepala tyrannosaurus, kostum badan bagian depan 

tyrannosaurus, kedua tangan dan kaki tyrannosaurus, serta ekor 

tyrannosaurus. Warna kuning tua terdapat pada mata tyrannosaurus, 

mulut bagia luar tyrannosaurus, setiap gigi tyrannosaurus, dan celana 

pendek anak. Warna merah muda yang dikombinasikan dengan warna 

cokelat terdapat pada wajah anak. Warna coklat dikombinasikan jingga 

terdapat pada kaos bagian lengan anak.. Warna biru muda terdapat pada 

background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai aksen 

yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis, mulut bagian dalam 

tyrannosaurus, dan bola mata anak. Secara keseluruhan tekstur yang 
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terdapat dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini 

ditunjukan dengan penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta 

karena tekstur yang saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna 

yang mendominasi pada karya ilustrasi ini adalah warna hijau. Pada 

keseluruhan karya ilustrasi ini merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas 

gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Karya ilustrasi ini penulis beri judul “aku tyrannosaurus”. Dan 

karya ilustrasi ini bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin 

terlihat menakutkan dengan cara memakai kostum tyrannosaurus. 

Alasan anak tersebut memilih kostum tyrannosaurus adalah karena 

tyrannosaurus merupakan hewan karnivora dan dikenal sebagai jenis 

predator yang sangat buas. Hal ini disebabkan karena anak tersebut 

berimajinasi bahwa dirinya seekor singa yang ditakuti oleh lawan-

lawannya atau siapa saja yang berusaha mengganggunya.  
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Kostum serigala  yang dipakai oleh anak terdapat pada kepala dan 

kedua tangan anak. Pada bagian kostum yang terdapat di kepala anak 

berupa kepala serigala dengan posisi mulut terbuka, kemudian wajah 

anak berada di tengah-tengah bagian mulut kostum tersebut. Pada kedua 

tangan anak terdapat kostum berupa kedua kaki depan serigala, 

sedangkan pada bagian badan bagian atas anak tampak memakai kaos 

berlengan pendek dengan terdapat gambar kepala serigala tepat di dada 

kaos tersebut. Kemudian pada badan bagian bawah anak tempak 

memakai celana pendek, dan pada bagian kedua kaki anak memakai 

sepasang sepatu. Ekspresi kedua mata terbuka seolah menatap dengan 

rasa marah serta mulut tertutup dengan kedua tangan menekuk kearah 

telapak tangan memperlihatkan ketajaman kukunya. Subjek utama anak 

kecil menghadap tepat ke arah depan yang mana ditempatkan di tengah 

bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya ilustrasi ini lebih 

menampilkan kostum serigala yang terdapat pada kepala anak kecil 

dengan posisi mulut  terbuka lebar. Selain kostum serigala yang 

terdapat pada kepala anak, diperkuat juga dengan kostum yang dipakai 

pada kedua tangan anak, yaitu menggunakan kostum tangan serigala 

dengan kedua tangan sedikit menekuk secara horizontal kearah telapak 

tangan. Posisi badan dari anak, digambarkan secara vertikal bidang 

gambar. Tangan kiri anak dengan posisi sedikit menekuk kearah kanan 

bawah secara horizontal, sebaliknya tangan kanan anak dengan posisi 

sedikit menekuk kearah kiri bawah secara horizontal, dan posisi jari 
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sedikit menekuk kearah telapak tangan. Pada kedua tangan anak 

terdapat lima jari dimana pada setiap jari terdapat kuku yang tajam. 

Pada ekspresi wajah anak, digambarkan dengan mata yang terbuka dan 

mulut yang tertutup.  

4.6.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari teknik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang digunakan penulis adalah warna biru tua 

dikombinasikan dengan biru muda yang terdapat pada kostum kepala 

serigala, kostum kedua kaki serigala,dan kaos kaki anak. Warna merah 

terdapat pada sisi-sisi mata serigala, hidung serigala, gusi serigala, 

celana pendek anak dan pada background. Warna merah yang 

dikombinasikan dengan warna cokelat muda terdapat pada wajah 

serigala, wajah anak dan kedua kaki anak, tepatnya pada paha hingga 

betis anak. Warna hijau tua dikombinasikan warna hijau muda terdapat 

pada kaos dan sepatu anak.. Warna merah muda terdapat pada tali 

sepatu anak. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai aksen 

yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis anak, dan bola mata 

anak. Secara keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini 

menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan 

warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-

tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi pada karya 



 

 

 
 

55 

ilustrasi ini adalah warna biru. Pada keseluruhan karya ilustrasi ini 

merupakan keseimbangan simetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas 

gambar ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah repetitif.  

Karya ilustrasi ini penulis beri judul “aku serigala”. Karya ilustrasi 

ini bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat 

menakutkan dengan cara memakai kostum serigala. Alasan anak 

tersebut memilih kostum tersebut adalah serigala merupakan hewan 

yang dikenal buas dan menakutkan. Secara fisik serigala memiliki gigi 

yang runcing, kuku yang tajam, dikenal sebagai hewan pemakan 

daging, dan akan menjadi buas jika merasa diusik. Hal ini disebabkan 

karena anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor serigala yang 

ditakuti oleh lawan-lawannya atau siapa saja yang berusaha 

mengganggunya.  
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bagian mulut kostum tersebut. Pada kedua tangan anak terdapat kostum 

berupa kaki bagian depan kelinci, sedangkan pada bagian badan bagian 

bawah hingga kedua kaki anak menggunakan kostum yang berupa kaki 

belakang kelinci. Anak kecil yang memakai kostum kelinci itu berpose 

jongkok dengan ekspresi kedua mata terbuka sayu serta mulut sedikit 

tertutup dengan kedua telapak tangan menekuk ke arah dalam telapak 

tangan memperlihatkan ketajaman kukunya. Subjek utama anak kecil 

menghadap ke depan yang mana ditempatkan ditengah bidang kertas 

yang berukuran A2. Pada karya ilustrasi ini lebih menampilkan kostum 

kelinci yang terdapat pada kepala anak kecil dengan posisi mulut 

kelinci terbuka lebar. Selain kostum kelinci yang terdapat pada kepala 

anak kecil, diperkuat juga dengan kostun yang dipakai pada kedua 

tangan anak, yaitu menggunakan kostum kaki depan kelinci dengan 

kedua telapak tangan menekuk ke arah telapak tangan dan terdapat 

kuku yang runcing. Selain di kepala dan tangan, kostum tikus juga 

diperkuat pada badan bagian bawah hingga kedua kaki anak yang 

menekuk. Posisi badan dari anak, digambarkan secara vertikal bidang 

gambar. Kedua tangan anak terletak lurus menuju ke bawah badan 

dengan posisi jari menekuk kearah telapak tangan. Pada kedua tangan 

anak terdapat lima jari menekuk yang mana pada setiap jari terdapat 

kuku yang tajam. Pada ekspresi wajah anak digambarkan dengan mata 

yang terbuka dan mulut yang tertutup.  
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4.7.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang digunakan adalah warna ungu muda 

dikombinasikan dengan warna cokelat muda yang terdapat pada kostum 

kepala kelinci, kaki bagian depan, badan bawah hingga kaki bagian 

belakang, dan kedua telinga kelinci. Warna merah terdapat pada gusi 

kelinci, hidung kelinci dan bibir anak. Coklat muda yang dikombinasikan 

cokelat tua terdapat pada kedua mata kelinci, setiap kuku kelinci, dan 

muka anak. Warna hijau yang dikombinasikan dengan cokelat muda 

terdapat pada setiap gigi kelinci. Warna biru muda yang dikombinasikan 

dengan biru tua terdapat pada kaos panjang anak. Warna hijau terdapat 

pada background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai aksen 

yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis anak, mulut bagian 

dalam anak, bola mata dan rambut anak. Secara keseluruhan tekstur yang 

terdapat dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini 

ditunjukan dengan penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta karena 

tekstur yang saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna yang 

mendominasi pada karya ilustrasi ini adalah warna ungu. Pada keseluruhan 

karya ilustrasi ini merupakan keseimbangan simetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 
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membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah repetitif.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “aku kelinci”. Karya ilustrasi ini 

bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan 

dengan cara memakai kostum kelinci. Alasan anak tersebut memilih 

kostum kelinci adalah karena secara fisik kelinci memiliki gigi yang tajam 

dan kuat. Serta gerakan yang gesit dan walaupun sebagai hewan herbivora, 

kelinci akan sangat berbahaya jika ketenangannya terusik. Hal ini 

disebabkan karena anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor kelinci 

yang tidak akan diremehkan keberadaannya oleh siapa saja yang berusaha 

mengganggunya.   
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sedangkan pada kedua kaki anak menggunakan kostum yang berupa kaki 

belakang baboon. Anak kecil yang memakai kostum baboon itu berpose 

jongkok dengan ekspresi kedua mata dan mulut terbuka. kemudian kedua 

telapak tangan menekuk ke arah dalam telapak tangan memperlihatkan 

ketajaman kukunya. Subjek utama anak kecil menghadap ke depan yang 

mana ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya 

ilustrasi ini lebih menampilkan kostum baboon yang terdapat pada kepala 

anak kecil dengan posisi mulut terbuka lebar. Selain kostum baboon yang 

terdapat pada kepala anak, diperkuat juga dengan kostum yang dipakai 

pada kedua tangan anak, yaitu menggunakan kostum kaki depan baboon 

dengan kedua telapak tangan menekuk ke arah telapak tangan dan terdapat 

kuku yang runcing. Selain di kepala dan tangan, kostum baboon juga 

diperkuat pada kedua kaki anak yang menekuk. Posisi badan dari anak, 

digambarkan secara vertikal bidang gambar, sedangkan tangan kiri anak 

terletak menekuk menuju ke kanan bawah badan, dengan posisi jari 

menekuk kearah telapak tangan. Pada kedua tangan anak terdapat lima jari 

menekuk yang mana pada setiap jari terdapat kuku yang tajam. Pada 

ekspresi wajah anak digambarkan dengan mata dan mulut yang terbuka.  

4.8.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 



 

 

 
 

62 

Warna-warna yang digunakan adalah warna biru muda 

dikombinasikan dengan warna hijau muda yang terdapat pada kostum bulu 

kepala baboon, bulu kaki bagian depan, dan bulu kaki bagian belakang. 

Warna biru terdapat pada muka baboon dan celana pendek anak. Coklat 

muda yang dikombinasikan warna kuning terdapat pada gusi, gigi baboon, 

dan setiap kuku baboon. Warna cokelat yang dikombinasikan dengan 

cokelat muda terdapat pada muka anak, kedua lengan dan kaki anak, serta 

kostum kaki depan dan belakang. Warna merah terdapat pada kaos anak 

dan pada background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai 

aksen yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis anak, mulut 

bagian dalam anak, bola mata dan rambut anak. Secara keseluruhan tekstur 

yang terdapat dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini 

ditunjukan dengan penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta karena 

tekstur yang saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna yang 

mendominasi pada karya ilustrasi ini adalah warna biru. Pada keseluruhan 

karya ilustrasi ini merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah repetitif.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “aku baboon”. Karya ilustrasi ini 

bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan 

dengan cara memakai kostum baboon. Alasan anak tersebut memilih 
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kostum tersebut adalah baboon tergolong hewan primata yang buas dan 

liar, dan secara fisik baboon memiliki gigi yang tajam serta gerakan yang 

gesit. Dan baboon akan sangat berbahaya jika ketenangannya terusik. Hal 

ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor 

baboon yang tidak akan diremehkan keberadaannya oleh siapa saja yang 

berusaha mengganggunya.   
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kaki anak menggunakan kostum yang berupa kaki gorilla. Anak kecil yang 

memakai kostum gorila itu berpose seperti akan melompat untuk 

menerkam musuhnya dengan ekspresi kedua mata dan mulut terbuka. 

Kemudian kedua tangan mengepal seperti akan menghantam musuhnya. 

Subjek utama anak kecil menghadap ke kanan depan yang mana 

ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya 

ilustrasi ini lebih menampilkan kostum gorila yang terdapat pada kepala 

anak kecil dengan posisi mulut terbuka lebar. Selain kostum gorila yang 

terdapat pada kepala anak, diperkuat juga dengan kostum yang dipakai 

pada kedua tangan anak, yaitu menggunakan kostum tangan gorila dengan 

kedua tangan mengepal. Selain di kepala dan tangan, kostum gorila juga 

diperkuat pada kedua kaki anak yang menekuk ke arah kiri. Posisi badan 

dari anak, digambarkan secara vertikal bidang gambar, sedangkan tangan 

kanan mengarah ke atas dan pada siku lengan menekuk ke arah kanan 

bawah dengan posisi jari menggenggam, dan tangan kiri anak mengarah ke 

bawah dan pada siku lengan sedikit menekuk ke arah kanan bawah. Dan 

pada kedua kaki anak yang menekuk ke arah kiri. Kemudian pada ekspresi 

wajah anak digambarkan dengan mata yang terbuka dan dengan mulut 

yang tertutup.  

4.9.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 
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Warna-warna yang digunakan adalah warna hitam  dikombinasikan 

dengan warna cokelat muda yang terdapat pada kostum kepala, kedua 

tangan, dan kedua kaki gorila. Warna biru terdapat pada kedua bola mata. 

Warna merah yang dikombinasikan warna cokelat terdapat pada hidung 

dan gusi gorila. Warna cokelat tua yang dikombinasikan dengan cokelat 

muda terdapat pada muka dan celana pendekb pada anak. Warna hijau 

terdapat pada kaos anak. Warna merah terdapat pada background. Warna 

hitam terdapat pada bagian gelap sebagai aksen yang sedikit terkena 

cahaya, pada gambar yang terdapat pada tengah kaos anak, serta pada 

bagian alis dan bola mata anak. Secara keseluruhan tekstur yang terdapat 

dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan 

dengan penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur 

yang saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi 

pada karya ilustrasi ini adalah warna hitam. Pada keseluruhan karya 

ilustrasi ini merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “aku gorila”. Karya ilustrasi ini 

bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan 

dengan cara memakai kostum gorila. Alasan anak tersebut memilih kostum 

gorila adalah karena gorila merupakan hewan yang dikenal sebagai jenis 
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primata yang sangat buas dan kuat, serta akan sangat berbahaya jika 

merasa diusik. Hal ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi bahwa 

dirinya seekor gorila yang tidak akan diremehkan keberadaannya oleh 

siapa saja yang berusaha mengganggunya.   
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musuhnya dengan ekspresi kedua mata terbuka tajam. Kemudian tangan 

kanan mengarah ke arah kanan atas, dan tangan kiri anak mengarah ke 

arah kiri atas. Dan pada setiap jari kedua tangan anak terlihat menekuk. 

Kaki kanan anak menekuk ke arah atas kanan dan kaki kiri anak lurus ke 

arah bawah menggambarkan anak sedang berlari. Subjek utama anak kecil 

menghadap ke kiri depan yang mana ditempatkan ditengah bidang kertas 

yang berukuran A2. Pada karya ilustrasi ini lebih menampilkan kostum 

kelelawar yang terdapat pada kepala anak kecil dengan posisi mulut 

terbuka lebar. Selain kostum kelelawar yang terdapat pada kepala anak, 

diperkuat juga dengan kain berwarna merah yang digunakan sebagai sayap 

kelelawar. Posisi badan dari anak digambarkan secara vertikal bidang 

gambar, sedangkan tangan kanan mengarah ke arah kanan atas, dan tangan 

kiri anak mengarah ke arah kiri atas. Dan pada setiap jari kedua tangan 

anak terlihat menekuk. Kaki kanan anak yang menekuk ke arah atas kanan, 

dan kaki kiri anak lurus ke arah bawah. Kemudian pada ekspresi wajah 

anak digambarkan dengan mata yang terbuka dan dengan mulut yang 

tertutup.  

4.10.3 Analis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang digunakan adalah warna cokelat  dikombinasikan 

dengan warna merah muda yang terdapat pada kostum kepala, muka anak, 
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kedua tangan anak, dan kedua kaki anak. Warna kuning yang 

dikombinasikan dengan cokelat muda terdapat pada gigi kelelawar dan 

kaos anak. Warna merah yang dikombinasikan warna cokelat terdapat 

pada kain yang digunakan sebagai sayap dan celana pendek pada anak. 

Warna cokelat tua yang dikombinasikan dengan cokelat muda terdapat 

pada muka, kedua tangan dan kedua kaki anak. Warna hijau terdapat pada 

sandal anak. Warna biru terdapat pada background. Warna hitam terdapat 

pada bagian gelap sebagai aksen yang sedikit terkena cahaya, pada bulu 

pada kostum kepala, serta pada bagian alis dan bola mata anak. Secara 

keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini menggunakan 

tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan warna dalam ilustrasi 

yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-tindih. Secara 

keseluruhan warna yang mendominasi pada karya ilustrasi ini adalah 

warna merah muda. Pada keseluruhan karya ilustrasi ini merupakan 

keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “aku kelelawar”. Karya ilustrasi ini 

bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan 

dengan cara memakai kostum kelelawar. Alasan anak tersebut memilih 

kostum kelelawar adalah karena kelelawar merupakan hewan yang 
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memiliki wajah yang menakutkan dan dikenal sebagai hewan penghisap 

darah, serta akan sangat berbahaya jika merasa diusik. Hal ini disebabkan 

karena anak tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor kelelawar yang 

tidak akan diremehkan keberadaannya oleh siapa saja yang berusaha 

mengganggunya.   
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jari kedua tangan anak terlihat menekuk. Kaki kanan anak menekuk ke 

arah kanan dan kaki kiri anak lurus ke kanan menggambarkan anak sedang 

berenang. Subjek utama anak kecil menghadap ke kiri depan yang mana 

ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya 

ilustrasi ini lebih menampilkan kostum Hiu yang terdapat pada tubuh anak 

kecil dengan posisi mulut terbuka lebar. Selain kostum Hiu yang terdapat 

pada tubuh anak, diperkuat juga dengan kaos dan celana untuk berenang 

berwarna merah. Posisi badan dari anak digambarkan secara horisontal 

bidang gambar, sedangkan tangan kanan mengarah ke arah kanan bawah, 

dan tangan kiri anak mengarah ke arah kiri bawah. Tangan kiri anak 

menekuk ke bawah. Sedangkan tangan kanan anak berada pada posisi 

lurus ke arah kiri. Kaki kanan dan kaki kiri anak yang menekuk ke arah 

kanan. Kemudian pada ekspresi wajah anak digambarkan dengan mata 

yang terbuka dan dengan mulut yang tertutup. 

4.11.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 

Warna-warna yang digunakan adalah warna abu-abu  dikombinasikan 

dengan warna biru tua dan biru  muda serta yang terdapat pada kostum 

ikan Hiu. Warna kuning yang dikombinasikan dengan cokelat muda  serta 

coklat tua terdapat wajah dan tangan anak. Warna merah yang 

dikombinasikan warna cokelat terdapat pada kain kaos dan celana pada 
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anak. Warna biru terdapat pada background. Warna hitam terdapat pada 

bagian gelap sebagai aksen yang sedikit terkena cahaya, , serta pada 

bagian alis dan bola mata anak. Secara keseluruhan tekstur yang terdapat 

dalam karya ilustrasi ini menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan 

dengan penyusunan warna dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur 

yang saling tumpang-tindih. Secara keseluruhan warna yang mendominasi 

pada karya ilustrasi ini adalah warna biru. Pada keseluruhan karya ilustrasi 

ini merupakan keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut penulis beri judul “Aku Hiu”. Karya ilustrasi ini 

bercerita tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan 

dengan cara memakai kostum ikan hiu. Alasan anak tersebut memilih 

kostum tersebut adalah karena Hiu merupakan hewan yang memiliki 

wajah yang menakutkan dan dikenal sebagai pemangsa di laut, serta akan 

sangat berbahaya jika merasa diusik. Hal ini disebabkan karena anak 

tersebut berimajinasi bahwa dirinya seekor ikan hiu yang tidak akan 

diremehkan keberadaannya oleh siapa saja yang berusaha 

mengganggunya. 
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berlari seperti akan menerkam mangsanya dengan ekspresi kedua mata 

terbuka tajam. Kemudian tangan kanan mengarah ke arah kanan, dan 

tangan kiri anak mengarah ke arah kiri atas. Dan pada setiap jari kedua 

tangan anak terlihat menekuk. Kaki kanan anak lurus ke arah kanan bawah 

dan kaki kiri anak menekuk ke kanan menggambarkan anak sedang 

berlari. Subjek utama anak kecil menghadap ke kiri depan yang mana 

ditempatkan ditengah bidang kertas yang berukuran A2. Pada karya 

ilustrasi ini lebih menampilkan kostum beruang yang terdapat pada tubuh 

anak kecil dengan posisi mulut terbuka lebar. Selain kostum beruang yang 

terdapat pada tubuh anak, diperkuat juga dengan kostum cakar yang 

berwarna coklat muda dikombinasikan dengan warna coklat tua. Posisi 

badan dari anak digambarkan secara vertikal bidang gambar, sedangkan 

tangan kanan mengarah ke arah kanan, dan tangan kiri anak mengarah ke 

arah kiri atas. Tangan kiri anak menekuk ke atas. Sedangkan tangan kanan 

anak berada pada posisi lurus ke arah kiri. Kaki kanan anak lurus ke arah 

kiri bawah, kaki kiri anak menekuk ke arah kanan bawah. Kemudian pada 

ekspresi wajah anak digambarkan dengan mata yang terbuka dan dengan 

mulut yang tertutup.  

4.12.3 Analisis Karya 

 

Garis yang terdapat pada karya ilustrasi ini adalah garis lurus dan 

lengkung yang berasal dari tehnik arsir, baik berupa arsir silang maupun 

arsir acak atau bebas. 
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Warna-warna yang digunakan adalah warna coklat tua dan coklat 

muda yang terdapat pada kostum kepala Beruang dan kostum yang dipakai 

di tangan. Warna kuning yang dikombinasikan dengan cokelat muda  serta 

coklat tua terdapat pada kaos yang dipakai oleh anak. Warna merah yang 

dikombinasikan warna cokelat terdapat pada celana dan gusi kostum 

beruang.. Warna hijau dominan terdapat poada celana yang dipakai oleh 

anak. Warna ungu terdapat pada sepatu anak, warna ungu juga terdapat 

pada background. Warna hitam terdapat pada bagian gelap sebagai aksen 

yang sedikit terkena cahaya, serta pada bagian alis dan bola mata anak. 

Secara keseluruhan tekstur yang terdapat dalam karya ilustrasi ini 

menggunakan tekstur semu. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan warna 

dalam ilustrasi yang tercipta karena tekstur yang saling tumpang-tindih. 

Secara keseluruhan warna yang mendominasi pada karya ilustrasi ini 

adalah warna ungu. Pada keseluruhan karya ilustrasi ini merupakan 

keseimbangan asimetri.   

Irama pada karya ilustrasi dibangun dengan kecenderungan garis 

lengkung, hal ini diwujudkan oleh perpotongan antar warna sehingga 

membentuk sebuah garis. Dari keseluruhan tampilan bidang kertas gambar 

ukuran A2, irama yang ditampilkan adalah flowing.  

Ilustrasi tersebut berjudul “Aku Beruang”. Karya ilustrasi ini bercerita 

tentang psikologis seorang anak yang ingin terlihat menakutkan dengan 

cara memakai kostum beruang. Alasan anak tersebut memilih kostum 

tersebut adalah karena beruang merupakan hewan yang dikenal buas dan 



 

 

 
 

78 

menakutkan. Secara fisik beruang memiliki gigi yang runcing, kuku yang 

tajam, dikenal sebagai hewan pemakan daging, dan akan menjadi buas jika 

merasa diusik. Hal ini disebabkan karena anak tersebut berimajinasi bahwa 

dirinya seekor beruang yang ditakuti oleh lawan-lawannya atau siapa saja 

yang berusaha mengganggunya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam berkarya penulis memilih tema “Ilustrasi Desain Cover Buku Tulis 

Untuk Anak-anak” karena menurut penulis permasalahan yang menyangkut 

tentang desain cover buku yang bebas dan tidak ada habisnya. Terutama dalam 

masalah desain cover buku tulis yang tidak terikat pada suatu teks atau cerita, 

sehingga penulis ingin mengangkat tema tersebut sebagai tema dalam proyek 

studi ini. Penulis juga ingin mengungkapkan tentang ide atau gagasan yang 

bersumber dari penulis sendiri, dengan kata lain karya ilustrasi ini berfungsi 

sebagai penggambaran dari hasil pengamatan terhadap tingkah laku anak-anak 

dalam kehidupan penulis. Karya ilustrasi ini selain difungsikan sebagai media 

dalam berkarya seni rupa, juga dapat dimanfaatkan sebgai cover buku tulis yang 

diperuntukan bagi anak-anak. Anak-anak cenderung menyukai cover buku yang 

bertema unik seperti halnya kostum binatang yang ditampilkan dalam karya 

ilustrasi, seakan-akan anak-anak ikut menjadi tokoh dalam cover tersebut.  

Konsistensi tampilan karya terdapat pada subyek anak yang berkostum 

binatang pada setiap karyanya. Anak yang dijadikan subyek oleh penulis di 

antaranya adalah anak-anak yang berusia sekitar 5 sampai 8 tahun. Sedangkan 

kostum binatang sendiri diilhami dari personifikasi dari binatang-binatang yang 

berkarakter menarik dari segi penampilan.  
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Melalui proyek studi ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil penulis, diantaranya adalah dapat menuangkan gagasannya ke dalam 

beberapa karya ilustrasi, serta sebagai salah satu cara mencari pengalaman estetis 

dan kreatif dalam proses berkarya seni melalui gambar ilustrasi, khususnya 

pembuatan desain cover buku tulis anak. 

Setelah melalui proses pembuatan gambar ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak ini, penulis dapat mengembangkan tekniknya dengan 

menggunakan pensil warna dan cat air, khususnya dalam menggambar ilustrasi 

dengan visualisasi “seorang anak dengan kostum binatang” yang telah 

dipersonifikasi untuk sejumlah desain cover buku tulis anak. 

Dengan penggunaan mix media yang dipakai penulis, yaitu dengan teknik 

arsir dan akuarel, penulis bisa bereksplorasi sesuai dengan keinginannya dengan 

memperhatikan konsistensi karya dari karya satu sampai dua belas. Pensil warna 

merupakan media kering sedangkan cat air merupakan media basah. Dari 

perpaduan kedua media yang berbeda tersebut, penulis dapat membuat efek warna 

yang menarik dan unik. Warna-warna transparan dengan teknik akuarel dipadukan 

dengan goresan arsir kasar sehingga dapat diperoleh sesuatu yang tegas dan khas. 

Disamping hal tersebut penulis yang telah lama menggunakan media ini 

bereksplorasi menggunakan bahan kertas concorde yang mempunyai karakteristik 

mudah menyerap air dan bertekstur.  

Dari keseluruhan karya ilustrasi yang telah dihasilkan, penulis 

menggunakan pendekatan realis, sehingga gelap terang dan proporsi anak juga 

diperhatikan. Background hanya difungsikan untuk memperkuat penampilan 



 

 

 
 

81 

subyek dalam karya yang penulis buat. Karya-karya ilustrasi ini diharapkan dapat 

menjadi bagian dari dunia ilustrasi yang terus berkembang kususnya dalam 

ilustrasi cover buku anak. 

5.2  Saran 

Kelebihan penggunaan pensil warna dan cat air adalah kedua media ini 

memiliki karakteristik masing-masing. Pensil warna  dapat digunakan dengan 

teknik arsir dan penonjolan garis-garisnya yang kuat. Sedangkan cat air 

mempunyai karakteristik dengan paduan gradasi yang lembut  dan transparan 

dengan teknik akuarel. 

Sedangkan kekurangan menggunakan media cat air dan pensil warna 

adalah dalam memaduakan kedua bahan ini harus memperhatikan bentuk dan pola 

yang diinginkan. Agar kedua bahan ini dapat dipadukan secara harmonis dan 

bukan malah merusak ciri khas yang dihasilkan sehingga penggunaannya harus 

mempunyai kontrol yang tepat.  

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi Unnes dalam bidang seni 

ilustrasi pada khususnya. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa seni rupa baik 

pendidikan maupun murni atau bahkan mahasiswa prodi DKV, diharapkan agar 

lebih kreatif lagi dalam membuat karya ilustrasi.  

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

ilustrasi ini dapat termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi, karena karya 

ilustrasi yang penulis buat ini sangat jauh dari sempurna. Bagi penulis sendiri, 
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dengan adanya proyek studi ini semoga kelak penulis dapat membuat karya yang 

lebih baik dari karya yang sekarang ini.  

Segala kesulitan yang penulis hadapi dalam pembuatan karya seni ilustrasi 

ini memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik 

media maupun tekniknya, penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam 

membuat karya ilustrasi. Selain itu agar mahasiswa yang khususnya mahasiswa 

seni rupa berani bereksplorasi mulai dari teknik, media, serta gagasan dalam 

berkarya ilustrasi, sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih variatif, inovatif 

dan berkualitas sesuai dengan perkembangan dunia seni rupa khususnya ilustrasi. 
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Gambar 2.2. Undangan pameran 
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3 Foto Pameran 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

         

 

 

 


