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SARI 

 

Lestari, Windi. 2009. Beruang Sebagai Ilustrasi Desain Cover Buku Tulis 
Untuk Anak-anak. Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas 
Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Aryo 
Sunaryo, M.Pd., Pembimbing II: Drs. Syakir Muharrar, M.Sn.  

Pemilihan tema cover buku tulis karena menurut penulis permasalahan 
yang menyangkut tentang cover buku tulis seakan tiada habisnya. Selain untuk 
memenuhi persyaratan akademi, juga karena adanya hubungan yang menarik 
antara cover buku tulis dan anak-anak. Tujuan penulis menyusun Proyek Studi ini 
adalah selain menyelesaikan studi juga sebagai sarana untuk menuangkan 
perasaan penulis melalui karya ilustrasi, dan meningkatkan kemampuan penulis 
dalam bidang ilustrasi. 

Media yang paling banyak digunakan penulis adalah pensil warna dan 
drawing pen di atas kertas. Sedangkan media-media lain adalah sebagai faktor 
pendukung saja. Teknik berkarya penulis menjadi sebuah karya ilustrasi melalui 
tahapan-tahapan perealisasian ide di atas kertas, memindahkan sketsa kasar ke 
dalam kertas, pengolahan gambar sketsa menjadi gambar jadi dan finishing. 
Sedangkan proses berkaryanya meliputi pengumpulan sumber data, pengolahan 
ide dengan sketsa, pengolahan teknis, pengolahan akhir dan penyajian karya 
ilustrasi. 

Ilustrasi yang dibuat merupakan karya ilustrasi dengan pendekatan 
personifikasi. Pemilihan warna bervariasi, mulai dari penggunaan warna 
monokromatik, analogus sampai dengan komplementer. Pemberian arsiran 
drawing pen mendominasi karya-karya tersebut. 

Secara keseluruhan dari ketujuhbelas karya ilustrasi ini mengemukakan 
tentang segala permasalahan penulis. Objek yang terlihat adalah objek Beruang 
yang telah dipersonifikasikan. Keseimbangan yang digunakan kebanyakan adalah 
keseimbangan asimetris, walaupun ada yang simetris pada beberapa karya. 
Pemilihan warna juga lebih banyak menggunakan warna yang berdekatan atau 
analogus. Pemberian warna kontras terdapat pada subjek yang menjadi dominasi 
pada suatu karya ilustrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya 

1. Alasan Pemilihan Tema 

Kebebasan berekspresi seorang seniman biasanya disalurkan melalui 

sebuah karya seni yang berisi kumpulan ide atau gagasan secara visual. Karya seni 

sangat erat hubungannya dengan “nilai keindahan” yang terkandung dalam 

kejiwaan seorang seniman sebagai refleksi batinnya. Penciptaan menjadi karya 

seni tersebut sering dijadikan sebagai cara untuk memperoleh “kenikmatan”.  

Dengan berkarya seni, seorang seniman memperoleh suatu kenikmatan sebagai 

akibat dari refleksi stimulus yang diterimanya (Sudarmaji, 1979:23). 

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 objek gambar yang ingin dibuat oleh senimannya. 

Objek yang ditampilkan pun bersumber dari beragam hal, mulai dari benda sehari-

hari, kisah masa lalu, legenda, imajinasi dan lain-lain. 

Diawali dari kedekatan penulis terhadap anak-anak dalam kehidupan 

sehari-hari, maka penulis menyimpulkan bahwa ketika seorang anak sedang 

mencari atau membeli buku tulis pasti yang dilihat pertama adalah   cover buku. 
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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. Binatang ‘Beruang’ 

memberikan inspirasi untuk direpresentasikan menjadi karakter boneka yang lucu. 

Penulis mengambil tema Beruang karena boneka Beruang merupakan boneka 

yang cukup populer dan banyak disukai di kalangan anak-anak. Boneka beruang 

yang dipersonifikasikan akan dijadikan tema pokok untuk desain cover buku yang 

diharapkan disukai oleh anak-anak. 

2. Alasan Memilih Ilustrasi Sebagai Proyek Studi 

Berkarya seni merupakan kegiatan pokok bagi seorang seniman, dan 

seorang seni rupa. Seorang seniman dituntut untuk banyak menguasai dan 

mengembangkan teknik serta inovasi-inovasi baru tentang teknik berkarya 

seninya. 

Maraknya dunia kesenirupaan di Indonesia dewasa ini, menuntut penulis 

untuk ikut memberikan kontribusi kepada perkembangan seni rupa. Media-media 

baru mulai bermunculan menggantikan media konvensional lain. Penulis, dengan 

segala keterbatasan yang dimiliki, berusaha memberikan kontribusi dalam ruang 

lingkup yang lebih sempit. 

Di Semarang masih banyak yang mempunyai pikiran konvensional, bahwa 

karya yang paling baik adalah lukisan cat minyak di atas kanvas. Pendapat itu 

menyatakan bahwa dalam seni pun ada strata. Lukisan di atas kanvas dengan cat 



3 

 

minyak cenderung menjadi primadona, sedangkan seni lukis maupun gambar di 

atas kertas menempati posisi di bawahnya. Gejala ini memperlihatkan bahwa 

karya seni tidak dilihat secara utuh (ide, medium, kreativitas, ekspresi, konteks, 

dan sejarah), tetapi hanya dilihat dari gejala umum di pasar, bahwa lukisan 

bermedium cat minyak di atas kanvas kenyataannya telah menjadi mode 

(Djatiprambudi, 2007: 8). 

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 yang 

digemari dari sekian banyak mata kuliah tersebut adalah 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 drawing pen dan pensil warna 

yang memungkinkan tampilan lebih teliti dan rumit. 

Berdasarkan pemikiran itu, penulis tertarik untuk membuat ilustrasi desain 

cover buku tulis untuk anak-anak dengan menggunakan media yang bagi sebagian 

orang dinomorduakan, baik itu dengan media kertas maupun pensil warna dan 
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drawing pen. Selain itu juga didasari atas kesadaran penulis dalam memberikan 

sedikit kontribusi dalam perkembangan seni rupa di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) atau bahkan di Semarang. 

 

B. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Tujuan pembuatan proyek studi ini adalah :  

1. Menuangkan gagasan penulis melalui gambar ilustrasi. 

2. Sebagai salah satu cara mencari pengalaman dalam proses berkarya seni 

melalui gambar ilustrasi, khususnya berupa desain cover buku tulis untuk 

anak-anak. 

3. Mengembangkan kemampuan teknik menggunakan drawing pen dan 

pensil warna dalam menggambar ilustrasi berupa  binatang ‘Beruang’ 

yang telah dipersonofikasikan untuk sejumlah desain cover buku tulis 

untuk anak-anak. 

4. Menghasilkan sejumlah karya seni dalam bentuk ilustrasi  desain cover 

buku tulis untuk anak-anak. 

 

C. Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Adapun manfaat pembuatan proyek studi ini adalah sebagai dokumentasi 

bagi penulis dalam perjalanan kreatifnya sebagai upaya untuk mematangkan 

teknik menggambarnya. Manfaat lain yang hendak dicapai adalah mencari 

pengalaman dalam menggambar dengan menggunakan teknik arsiran drawing pen 

dan pensil warna yang nantinya akan disalurkan pada kegiatan menggambar serta 
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menghasilkan karya dalam keseharian penulis, sesuai dengan kemampuan serta 

tingkat kreativitas penulis sendiri. 

Dengan adanya proyek studi ini diharapkan dapat menambah referensi 

atau ide pada industri percetakan buku yang nantinya dapat dinikmati oleh 

masyarakat pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Selain menikmati 

hasil karya, masyarakat juga dapat mengembangkan kemampuan apresiasi mereka 

terkait dengan ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak. 
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BAB II 

KONSEP BERKARYA 

 

A. Tema dan Gagasan Karya 

1. Seni dan Seni Rupa 

“Seni berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti kencing, dan seni 

juga berarti indah” (Rondhi, 2002: 4). Tentu saja dalam kajian ini seni bukanlah 

berarti kecil atau bahkan kencing, melainkan indah. Seni adalah suatu keahlian 

untuk membuat sesuatu yang bernilai estetis.  

Seni merupakan hasil ciptaan manusia yang diwariskan dari generasi ke 

generasi selanjutnya melalui proses pembelajaran. Seni lahir bersamaan dengan 

kebudayaan, jadi hampir setiap kebudayaan mempunyai kesenian. Sedangkan 

Read ( dalam Bastomi, 2003: 9) mengatakan bahwa seni adalah ekspresi-ekspresi 

yang muncul dari dalam diri seniman. Dari kesenian yang beranekaragam dapat 

diklarifikasikan berdasarkan media yang digunakan, yaitu seni rupa, seni musik, 

seni tari dan seni sastra. Seni rupa adalah seni yang menggunakan unsur-unsur 

rupa sebagai medianya. 

Secara historis peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan 

bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah mulai membuat 

gambar pada dinding-dinding gua untuk menceritakan bagian-bagian penting dari 

kehidupan mereka. Semua kebudayaan di dunia mengenal lukisan atau gambar. 

Hal ini disebabkan karena lukisan atau gambar sangat mudah dibuat. 
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Sebuah lukisan atau gambar bisa dibuat hanya dengan menggunakan 

materi yang sederhana seperti arang, kapur, atau bahan lainnya. Salah satu teknik 

terkenal gambar prasejarah yang dilakukan orang-orang gua adalah dengan 

menempelkan tangan di dinding gua, lalu menyemburnya dengan kunyahan daun-

daunan atau batu mineral berwarna. Hasilnya adalah jiplakan tangan berwana-

warni di dinding-dinding gua yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Kemudahan 

ini memungkinkan gambar untuk berkembang lebih cepat daripada cabang seni 

rupa lain seperti seni patung dan seni keramik. 

Menurut (Gie, 1983: 73) pengungkapan seni sama dengan intuisi. Intuisi 

adalah pengetahuan intuitif yang diperoleh melalui penghayatan tentang hal-hal 

individual yang menghasilkan gambaran angan-angan (image). Gambar biasanya 

dibuat di atas bidang datar (kertas). Di dalam pendidikan seni rupa modern di 

Indonesia, sifat ini disebut juga dengan dwimatra (dua dimensi, dimensi datar). 

Seiring dengan perkembangan peradaban, nenek moyang manusia semakin mahir 

membuat bentuk dan menyusunnya dalam gambar, maka secara otomatis karya-

karya mereka mulai membentuk semacam komposisi rupa dan narasi 

(kisah/cerita) dalam karya-karyanya. 

Bentuk dari subyek yang digambar tidak selalu serupa dengan aslinya. 

Ini disebut citra dan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelukisnya terhadap 

subyek gambar. Misalnya, gambar seekor kijang dibuat dengan proporsi tanduk 

yang luar biasa besar dibandingkan dengan ukuran tanduk asli. Pencitraan ini 

dipengaruhi oleh pemahaman pelukisnya yang menganggap tanduk adalah bagian 

paling mengesankan dari seekor kijang. Karena itu, citra mengenai satu macam 



8 

 

obyek menjadi berbeda-beda tergantung dari pemahaman budaya masyarakat di 

daerahnya. Pencitraan ini menjadi sangat penting karena juga dipengaruhi oleh 

imajinasi. 

Sekarang ini banyak sekali cabang-cabang seni, yaitu mulai dari seni rupa 

(seni lukis, seni patung, arsitektur, dan sebagainya), seni tari, seni drama, seni 

pantomime, seni musik dan seni sastra. Jadi seni rupa merupakan bagian dari seni, 

karena seni rupa merupakan sesuatu yang indah yang dapat ditangkap oleh indera 

kita, yaitu indera penglihatan (mata) dan indera peraba. Oleh karena itu pula seni 

rupa disebut seni visual. Sudarmaji (1979:9) memberikan batasan seni rupa 

sebagai manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan media garis, warna, 

tekstur, volume, dan ruang. 

Batasan seni yang telah banyak dikemukakan oleh para pakar seni dan 

para filsuf telah disederhanakan oleh Sahman (1993:187) yaitu seni sebagai 

kemampuan, teknik, atau membuat sesuatu. Seni merupakan perbuatan atau 

kegiatan ekspresi, komunikasi, imitasi, desain, interpretasi, dan simbolisasi. 

Seni secara personal berfungsi sebagai media ekspresi, sedangkan seni 

secara kolektif atau kelompok berfungsi sebagai media komunikasi. Seniman 

mencoba berkomunikasi dengan apresiator mengenai apa yang sedang dirasakan 

dan yang ingin diungkapkan seniman. Seni dianggap tidak berhasil jika tidak bisa 

berkomunikasi dengan apresiator. 

Dari kesenian yang beranekaragam dapat diklasifikasikan berdasarkan 

media yang digunakan, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari dan seni sastra. Seni 

rupa adalah seni yang menggunakan unsur-unsur rupa sebagai medianya. Unsur-
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unsur rupa yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dapat dilihat atau kasat mata. 

Unsur-unsur rupa antara lain garis, bidang, bentuk, bidang, ruang, warna dan 

tekstur, yang bisa disusun sebagai satu kesatuan. 

2. Gambar Ilustrasi 

Salah satu bentuk seni rupa adalah gambar. Pada dasarnya gambar 

merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman estetis dengan menggunakan 

ungkapan warna dan garis, guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan 

emosi, gerak dari kondisi subjektif seseorang pada suatu bidang datar (kertas).  

Menurut Widodo (1987: 28) kata ilustrasi mengandung arti 

menggambarkan, menjelaskan, dan menghiasi. Ilustrasi merupakan suatu gambar 

yang dibuat untuk menjelaskan suatu teks, bacaan, cerita, atau keadaan. 

Secara teknik, ilustrasi merupakan gambaran yang bersifat fungsional 

dengan menggunakan alat tertentu pada permukaan bidang datar (kertas) untuk 

menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, bentuk, yang dihasilkan 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tentu saja hal itu dapat dimengerti bahwa 

alat dan teknik tersebut dapat mengekspresikan emosi, ekspresi, simbol, 

keragaman, dan nilai-nilai lain yang bersifat subjektif. 

Gambar ilustrasi adalah gambar yang menggambarkan sesuatu atau suatu 

kejadian, menjelaskan suatu keterangan, walau hanya sekedar sebagai hiasan, atau 

gambar yang berdiri sendiri. Dalam perwujudannya, seni ilustrasi pun seperti seni 

lukis. Keduanya mempunyai gaya yang bermacam-macam. Hanya saja ilustrasi 

lebih bersifat fungsional yang digunakan untuk tujuan tertentu. 
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Ilustrasi itu sendiri, sekarang ini sudah banyak digunakan dalam berbagai 

media. Misalnya, gambar ilustrasi digunakan dalam: 

• Buku ilmu pengetahuan 

• Buku cerita 

• Cerita pendek atau cerita bersambung dalam surat kabar atau majalah 

• Seni reklame 

• Cerita yang hanya berwujud gambar (komik) 

• Cover buku 

3. Ilustrasi Cover 

Ilustrasi cover mempunyai pengaruh yang penting untuk menarik 

perhatian suatu produk industri. Pada saat sekarang ini, ilustrasi cover dapat 

digunakan pada sampul-sampul kaset, CD, majalah, ataupun untuk cover buku 

baik itu buku tulis maupun buku teks pelajaran. 

a. Ilustrasi Cover Buku Tulis 

Selain digunakan dalam seni reklame maupun cerita bergambar, ilustrasi 

juga banyak digunakan untuk memberikan gambaran pada cover buku agar 

menjadi lebih menarik. Tentu saja gambar ilustrasi tersebut disesuaikan dengan 

fungsi dan tujuan buku itu sendiri. Misalnya ilustrasi untuk cover buku cerita 

biasanya gambar ilustrasi disesuaikan dengan isi cerita dalam buku tersebut. Lain 

halnya ilustrasi untuk cover buku tulis sifatnya lebih bebas tanpa adanya ikatan 

dengan teks atau cerita dalam isi buku. Iilustrasi cover buku merupakan gambar 

yang berdiri sendiri namun tetap terkonsep dan disesuaikan dengan sasarannya. 
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Gambar ilustrasi mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penjelas dan  

penghias. Sebagai penjelas, karena gambar ilustrasi merupakan gambar yang 

menjelaskan, menggambarkan suatu isi teks atau cerita pada sebuah bacaan atau 

kejadian. Ilustrasi sebagai penghias, merupakan gambar yang digunakan untuk 

menarik perhatian seseorang sehingga orang yang melihatnya menjadi tertarik. 

b. Ilustrasi Cover Buku Tulis untuk Anak-anak 

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 

pembuatan cover buku ini, penulis juga menciptakan desain lucu yang sesuai 

dengan pribadi anak-anak tersebut. 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak, penulis 

mengambil tokoh binatang ‘Beruang’ sebagai objek gambar utamanya. Penulis 

mengambil objek beruang diawali dari ketertarikan penulis terhadap boneka 

beruang yang lucu dan banyak disukai oleh anak kecil. Selain itu, beruang 

mempunyai anatomi tubuh yang mirip dengan manusia sehingga lebih mudah 

untuk memahami anatominya. Namun dalam proses pembuatannya, bentuk 

‘Beruang’ telah dipersonifikasikan sehingga menjadi bentuk yang lebih lucu dan 

diharapkan disukai oleh anak-anak. 

Penggambaran objek di sini, didapat dari hayalan-hayalan penulis yang 

mencoba memasuki dunia hayalan anak-anak dengan menciptakan karakter-
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karakter beruang yang telah dipersonifikasikan sehingga menjadi bentuk boneka 

beruang yang baru dan lucu. 

Dalam penggambaran ilustrasi desain cover buku ini menceritakan 

beruang yang mempunyai sikap dan perilaku seperti manusia. Kejadian-kejadian 

yang digambarkan tentang tingkah laku dan kehidupan manusia yang dapat 

merasakan kebahagiaan, keceriaan, kesedihan bahkan kebingungan. 

 

B. Unsur dan Prinsip dalam Perwujudan Karya 

1. Unsur-unsur Rupa dalam Karya Ilustrasi 

Dalam pembuatan karya ilustrasi, ada beberapa pokok yang penting untuk 

diperhatikan. Unsur-unsur rupa (plastic elements) merupakan aspek-aspek bentuk 

yang terlihat, konkret, yang dalam kenyataannya jalin-menjalin dan tidak mudah 

diceraikan satu dengan yang lainnya. Penampilan keseluruhanya menentukan 

perwujudan dan makna bentuk itu. Unsur-unsur rupa juga disebut unsur-unsur 

visual (visual elements), unsur-unsur formal atau unsur-unsur desain. 

Pada umumnya, yang termasuk unsur-unsur rupa ialah garis (line), raut 

atau bangun (shape), warna (colour), gelap terang atau nada (light-dark, tone), 

tekstur atau barik (texture), dan ruang (space).  

a.  Garis 

Sebelum unsur rupa garis, ada yang memandang titik atau noktah (spot) 

sebagai unsur yang paling sederhana sebab unsur rupa garis dapat dihasilkan 

melalui rangkaian noktah (Basyarah, 2008: 11). Secara teoritis, jika kedua titik 

dihubungkan, maka jejak yang dilaluinya akan membentuk suatu garis. Dengan 
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kata lain, deretan sejumlah titik atau noktah dapat membentuk sebuah garis. 

Dengan demikian, sebuah garis diawali dan diakhiri dengan titik. 

Para seniman menggunakan garis untuk menunjukkan arah, gerak, dan 

energi. Garis-garis tersebut bisa merupakan garis yang kurus, lebar, terang, tebal, 

lurus, bergelombang, lengkung, yang kesemuanya itu digunakan untuk 

menggambarkan perasaan (mood) dan gerak. Menurut (Basyarah, 2008: 11) garis 

adalah elemen visual yang paling penting, dengan alasan: 

1). Garis cukup dikenal oleh sebagian besar orang karena garis berhubungan erat 

dengan segala bentuk tulisan maupun gambar. 

2). Garis adalah elemen yang jelas, tegas, (meskipun modelnya bisa beragam), dan 

menunjukkan maksud tertentu dari seorang seniman. 

3). Garis mengandung arti tertentu melalui penggambarannya dengan fenomena 

natural. 

4). Garis mengarahkan mata pembaca dan melibatkan pembaca ke dalam cerita. 

5). Garis mengarahkan kita untuk tahu tentang isi cerita, sebagaimana seorang 

anak ingin mengetahui tentang dunia. 

Sebagai unsur visual, garis memiliki pengertian tanda atau markah yang 

memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah, batas 

suatu bidang atau permukaan, bentuk, atau warna dan sifat atau kualitas yang 

melekat pada obyek lanjar atau memanjang. 

Beberapa garis yang digunakan penulis dalam pembuatan ilustrasi cover 

buku tulis untuk anak-anak antara lain: 

• Garis lurus, mempunyai sifat tegas dan kokoh. 
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• Garis lengkung, mempunyai sifat halus dan lembut. 

• Garis silang, mempunyai sifat limbung dan goyah. 

Dengan penggunaan dari gabungan garis-garis lurus, lengkung, dan silang 

yang disusun harmonis akan menimbulkan kesan yg lebih menarik. Garis lurus 

bersifat tegas dan kokoh, memiliki arah yang jelas ke arah pangkal atau ujungnya. 

Garis lengkung berkesan lembut, kewanitaan, dan luwes, seakan bergerak lamban, 

berkelok arahnya. Sedangkan garis silang berkesan limbung, goyah, bergerak, dan 

giat. 

Garis lurus dan silang lebih banyak penulis gunakan dalam memberikan  

arsiran-arsiran pada gambar. Selain itu, garis lurus juga penulis gunakan dalam 

membuat gambar-gambar desain yang memerlukan kesan tegas. Sedangkan untuk 

garis lengkung, penulis lebih banyak gunakan dalam membuat desain objek yang 

berkesan lembut. 

b. Warna  

Warna sangat ditentukan dengan pancaran cahaya, warna benda-benda 

yang kita lihat sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya yang menimpanya, 

karena warna merupakan unsur cahaya. Warna yang bersumber dari cahaya 

disebut warna aditif. Contohnya adalah warna yang dipancarkan oleh televisi dan 

sign lamp. Sedangkan warna-warna pada benda dedaunan, tekstil, lukisan atau cat 

termasuk warna pigmen, yakni butir-butir halus bahan warna. Warna-warna 

pigmen disebut warna subtraktif. Warna subtraktif ada yang bersifat bening 

(transparent) dan buram atau kedap (opaque), atau semu bening (semi 

transparent) (Prawira, 1989: 35). 
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Tiga fungsi warna yakni fungsi praktis, simbolik, dan artistik. Fungsi 

praktis pada warna digunakan untuk mengarahkan, memberi instruksi, dan 

memberi peringatan yang ditujukan untuk kepentingan umum, contohnya warna 

traffic-light. Fungsi simbolik merupakan warna sebagai simbol atau lambang, 

contohnya warna bendera, atau warna wayang. Fungsi artistik merupakan fungsi 

sebagai bahasa rupa atau desain. 

Warna menyebabkan otak bekerja sama dengan mata membatasi dunia 

eksternal. Manusia mepunyai rasa yang lebih baik dalam hal visi dan lebih kuat 

dalam hal persepsi terhadap warna dibandingkan dengan binatang (Prawira, 1989: 

39). 

Adanya sistem susunan warna agar tercipta paduan suatu komposisi warna 

dalam kombinasi yang harmonis. Secara teoretis, susunan warna berikut 

dipandang sebagai paduan warna harmonis, yakni: (1) susunan warna 

monokromatik (2) susunan warna analogus (3) susunan warna kontras. 

Dalam kaitannya dengan berkarya, penulis menggunakan warna-warna 

untuk tujuan memunculkan objek gambar yang telah dideformasi dengan banyak 

menggunakan susunan warna cerah yang dikombinasikan dengan warna gelap. 

Penggunaan warna yang beraneka ragam akan menimbulkan kesan yang ramai 

dan segar pada karya. Warna-warna yang segar antara lain: kuning, hijau, orange, 

dan sebagainya. Sedangkan warna gelap akan memberikan kesan tegas dan kuat 

seperti warna hijau tua, biru tua, coklat tua, dan warna-warna gelap lainnya. 

Warna-warna cerah seperti kuning dan orange penulis gunakan dalam 

memberikan warna pada objek Beruang. Sedangkan warna-warna tua banyak 
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penulis gunakan dalam memberikan warna pada background disekitar objek 

gambar agar terkesan ada ruang dalam gambar tersebut. 

c. Tekstur 

Pengertian tekstur secara umum adalah kualitas permukaan suatu benda. 

Menurut Widodo (1987: 6) yang dimaksud dengan tekstur ialah kasar dan 

halusnya suatu permukaan karya seni, yang menunjukkan bahan yang dipakai 

dalam mewujudkan karya tersebut. 

Adakalanya sebuah tekstur nampak halus jika dilihat dengan mata, tetapi 

berkesan kasar apabila diraba, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itu, kemudian 

dibedakan antara tekstur nyata dengan tekstur semu. Tekstur nyata, atau disebut 

juga tekstur aktual menunjukkan adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh 

dari hasil penglihatan dengan rabaan. Pada tekstur semu atau tekstur ilusi, tidak 

diperoleh kesan yang sama antara hasil penglihatan dengan rabaan (Basyarah, 

2008:14). 

Tekstur yang penulis tampilkan dalam gambar ilustrasi desain cover buku 

tulis anak-anak kali ini adalah tekstur semu, terbentuk dari pengolahan warna 

yang ditorehkan di atas bidang ketas. Dapat menimbulkan kesan bertekstur tapi 

tidak dapat dirasakan oleh indera peraba. 

d. Bidang 

Menurut Widodo (1987: 4) beberapa garis yang saling memotong akan 

membentuk sebuah bidang. Bidang tersebut dapat beraturan maupun tidak 

beraturan. Ada bidang yang wujudnya menyerupai benda yang ada di sekeliling 

kita, sehingga wujud tersebut dinamakan bentuk figuratif (nyata). Ada pula bentuk 
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yang tidak lazim seperti bentuk yang ada di sekeliling kita, sehingga bentuk 

tersebut dinamakan bentuk nonfiguratif (abstrak). Sedangkan menurut Fajar Sidik 

(1989: 10) bidang dapat diartikan sebagai daerah dari luas, warna, garis, atau 

ketiganya yang mempunyai dimensi dan dapat diukur. 

Bidang juga dapat penulis katakan sebagai daerah sapuan warna dan 

memiliki luas. Dari segi bentuknya ada berbagai macam bidang, antara lain 

bidang organis, bidang geometris, dan bidang tak beraturan. Kadang-kadang 

deformasi membuat bidang berkembang, yang sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan objek. Dalam pembuatan ilustrasi cover buku tulis untuk anak-anak, 

penulis memunculkan bidang dalam figur binatang. 

e. Ruang (Space) 

Ruang ialah sesuatu yang mengelilingi bentuk. Ruang mamiliki dimensi 

luas, sempit dan tinggi. Dalam desain dwimatra hadir sebagai latar belakang sosok 

(figur) (Sunaryo,1993:15-16). 

Ruang dapat nyata, yaitu ruang yang sesungguhnya. Tetapi ruang juga 

dapat semu seperti halnya ruang yang kita lihat pada cermin atau gambar. Dalam 

kaitannya dengan berkarya, penulis memunculkan ruang dengan cara memberi 

sapuan-sapuan warna lebih gelap di sekitar sosok (figur) yang lebih terang 

warnanya atau sebaliknya memberi warna terang apabila warna sosoknya lebih 

gelap. Warna yang mengelilingi bentuk difungsikan sebagai latar belakang atau 

yang sering disebut dengan background gambar. 

Unsur rupa ruang lebih mudah dapat dirasakan daripada dilihat. Kita 

bergerak, berpindah, dan berputar dalam ruang. Setiap sosok bentuk menempati 
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ruang. Jadi ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 

Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula 

penuh padat terisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari dan dikenali 

justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat unsur yang 

melingkupinya. 

Dalam karya dwimarta atau bentuk dua dimensi, ruang bersifat maya, 

karena itu disebut ruang maya. Ruang maya dapat bersifat pipih, datar, dan rata, 

atau seolah jeluk, berkesan trimatra, terdapat kesan jauh dan dekat, yang lazim 

disebut kedalaman (depth). Kedalaman merupakan ruang ilusif, bukan ruang 

nyata, sebagaimana ruang yang kita rasakan dalam cermin. Ruang nyata dapat 

ditempati benda dan bersifat trimatra. 

Setiap diisikan unsur rupa, misalnya raut, bentuk dan ukuran ruang 

berubah. Raut menjadi sosoknya, dan ruang menjadi latarnya. Ruang yang 

berperan sebagai latar juga dapat dipandang sebagi raut negatif, sedangkan 

sosoknya, yang mengisi ruang merupakan raut positif. Sebaliknya, ruang yang 

terisi disebut ruang negatif, sedangkan yang kosong merupakan ruang positif. 

Kesan kedalaman ruang dalam ilustrasi desain cover buku tulis ini dapat 

dicapai melalui berbagai cara, antara lain melalui penggunaan perspektif, 

peralihan warna, gelap-terang, tekstur, dan penambahan bayang-bayang. 

Dalam desain cover buku tulis ini, nantinya akan ada beberapa ruang yang 

diberikan untuk memberikan suatu teks atau tulisan yang diperlukan seperti logo 

atau merek buku. Ruang-ruang tersebut dapat ditempatkan pada salah satu pojok 

desain baik itu di pojok atas maupun di pojok bawah yang dirasa dapat terlihat 
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jelas, menarik, dan tidak saling mengganggu antara tulisan dengan gambar 

desainnya. 

f. Gelap Terang 

Setiap bentuk objek baru dapat dilihat jika terdapat cahaya, cahaya adalah 

sesuatu yang berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun sudut jatuhnya 

(Sunaryo, 1993:14). 

Unsur rupa gelap terang juga disebut nada. Ada pula yang menyebut unsur 

rupa cahaya. Setiap bentuk, baru dapat terlihat jika terdapat cahaya. Ungkapan 

gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan 

gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat terang, 

sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap. 

Dalam hubungannya dengan warna, sesungguhnya unsur rupa gelap-terang 

telah terkait pada dimensi value. Munsell membagi tingkat-tingkat gelap-terang 

menjadi sebelas tingkat. Tingkat yang terendah terletak pada skala nol ialah hitam, 

sedangkan yang terletak paling tinggi di skala sepuluh ialah putih. Ostwald 

membagi tingkat gelap-terang menjadi delapan tingkat. Warna kuning terasa lebih 

terang mendekati putih daripada warna ungu gelap yang kearah hitam. 

Unsur rupa gelap-terang pada desain cover buku yang penulis buat 

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain: (1) memperkuat kesan 

trimata suatu bentuk, misalnya pemberian gelap terang pada objek Beruang. (2) 

mengilusikan kedalaman atau ruang, misalnya penggunaan gelap terang pada 

objek dan background sehingga objek gambar seperti ada dalam sebuah ruang. (3) 

menciptakan kontras atau suasana tertentu, misalnya penggunaan gelap terang 
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pada background menimbulkan kesan tersendiri sesuai dengan suasana hati 

penulis yang kadang senang, sedih, atau merasa dalam suatu kebosanan. 

2. Prinsip-prinsip Rupa dalam Karya Ilustrasi 

Dalam menyusun unsur-unsur visual, agar diperoleh suasana yang 

harmonis, harus memperhatikan bagaimana kombinasi unsur-unsur rupa atau yang 

disebut prinsip-prinsip desain. Sedangkan prinsip-prinsip desain yang mendukung 

dalam pembuatan ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak adalah sebagai 

berikut : 

a) Keseimbangan (balance) 

Menurut (Widodo, 1987: 65) ada dua jenis keseimbangan, yaitu: (1) 

simestri yaitu keseimbangan setangkup, keseimbangan simetri merupakan 

keseimbangan belah dua sama berat; (2) asimetri yaitu keseimbangan yang 

bertentangan dengan keseimbangan simetri, sebab bagian sebelah menyebelah 

garis jumlahnya tidak sama, tetapi nilainya tetap sama, oleh karena itu tetap 

seimbang. Selain itu ada juga yang disebut keseimbangan radial, yaitu 

keseimbangan melingkar, keseimbangan ini terjadi karena dalam satu desain ada 

dua unsur yang menjadi pusat dari unsur-unsur lainnya. Bagian-bagian itu tetap 

seimbang karena unsur yang lain saling beraturan dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung menggunakan keseimbangan 

asimetri dan radial dalam pembuatan ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak. 
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b) Irama (ritme) 

Menurut Sunaryo (1993: 23), irama merupakan prinsip desain yang 

berkaitan dengan pengaturan unsur-unsur rupa sehingga dapat membangkitkan 

kesatuan rasa gerak. Yang dimaksud irama dalam gambar adalah adanya 

perubahan-perubahan teratur dalam komposisi. Misalnya perubahan-perubahan 

jarak dan letak benda, perubahan-perubahan posisi garis, perubahan-perubahan 

arah garis dan sebagainya. 

Dalam ilustrasi desain cover buku yang penulis buat, penggunaan arah 

garis dan arsiran disusun mengikuti bentuk objek. Misalnya pada garis-garis 

arsiran pada bulu Beruang. Selain itu, perubahan-perubahan posisi garis juga 

dapat dilihat pada arsiran background gambar. 

c) Kesebandingan (proportion)  

Proporsi atau kesebandingan berarti hubungan antara bagian dengan 

keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar 

kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau tinggi 

rendahnya bagian. Kesebandingan merupakan prinsip desain yang mengatur 

hubungan unsur-unsur, termasuk hubungan dengan keseluruhan, agar tercapai 

kesesuaian (Sunaryo, 1993:23). 

Dalam penggambaran ilustrasi desain cover buku tulis anak-anak ini, 

penulis menyeimbangkan antara bentuk objek, warna, gelap terang, dan unsur-

unsur lainnya agar  tercapai kesesuaian gambar yang harmonis. Selain itu, 

erbandingan bentuk objek juga penulis buat tidak sama dengan bentuk aslinya 

(menjadi bentuk yang imajinatif). 



22 

 

d) Pusat Perhatian (centre of interest) 

Sunaryo (1993: 23) memberi istilah dominasi, dominasi dapat dipandang 

sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian peran bagian dalam membentuk 

kesatuan bagian-bagian, karena dengan dominasi suatu bagian atau beberapa 

bagian menguasai bagian-bagian yang lain. Dengan kata lain, pusat perhatian 

adalah penekanan pada salah satu unsur visual tertentu pada sebuah karya seni. 

Pada proyek studi ini, pusat perhatian dibuat dengan adanya figur yang telah 

dideformasi ke dalam bentuk yang sederhana dan penggunaan warna yang 

mencolok dari objek Beruang. 

e) Keselarasan (harmony) 

Keselarasan adalah lawan kata dari kejanggalan. Keselarasan dalam 

gambar ditentukan oleh adanya saling hubungan antara unsur-unsur dalam 

gambar. Benda-benda yang memiliki saling hubungan kepentingan terasa 

memiliki keselarasan. Warna-warna yang mengandung persamaan dan garis-garis 

yang seirama juga akan terasa selaras. 

Beberapa warna yang sama-sama mengandung unsur kekuningan, 

misalnya: hijau kekuningan, orange muda, coklat kekuningan, jika berada dalam 

satu komposisi akan tampak selaras. Garis-garis yang serba lengkung selaras pula 

berpaduan dengan garis-garis yang serba lengkung. Demikian halnya garis-garis 

yang kaku selaras berpaduan dengan garis yang serba kaku. 

Dalam karya ilustrasi desain cover buku pada proyek studi ini, penulis 

menggunakan keselarasan pada warna. Misalnya dalam pemberian warna pada 

objek digunakan warna-warna mulai dari warna kuning, coklat kekuningan, 
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coklat, coklat tua, dan orange sehingga apabila dipadukan sedemikian mungkin 

akan menjadikan warna yang selaras. 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A.  Media Berkarya 

1.   Bahan 

a. Kertas 

Kertas yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi ini adalah 

kertas manila dengan ukuran A4. 

b. Cat semprot dengan merek Pylox (clear) 

Cat semprot digunakan untuk mengganti Coat-ted dan memberikan 

Finishing pada gambar ilustrasi agar warna pada gambar tidak cepat pudar. 

2.   Alat 

a.   Pensil hitam 

Pensil yang digunakan adalah pensil 2B karena pensil 2B bersifat lunak. 

Pensil 2B di sini difungsikan untuk membuat rancangan sket gambar ilustrasi 

desain cover buku tulis untuk anak-anak. 

b.   Pensil warna 

Pensil warna yang digunakan adalah pensil warna merek Faber Castle 

Classic.  

c.   Drawing pen 

Drawing pen digunakan untuk memberi garis dan arsiran pada objek 

gambar dan background agar bentuk objek dan warna gambar terkesan 

menjadi lebih kuat. 
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B.  Teknik dan Proses Berkarya 

Dalam proses pembuatan ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Penggunaan pensil 2B dengan goresan yang tipis dalam pembuatan skets 

gambar ilustrasi. 

2.  Pengolahan background dan gambar skets dari pensil menjadi dalam bentuk 

gambar dengan drawing pen. 

3. Pemberian warna dengan menggunakan pensil warna yang runcing agar 

goresan pensil menjadi lebih tajam, rinci, dan halus. 

4. Finishing dapat dilakukan ketika ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

Kinerja produksi karya ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

mulai dari awal sampai menjadi sebuah ilustrasi final melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1.   Pengumpulan sumber data dan pencarian ide 

Tahapan ini dilakukan untuk mencari tema-tema yang dapat diangkat 

sebagai tema karya ilustrasi. selain itu, dalam tahapan ini di antaranya merupakan 

pengalaman pribadi penulis sendiri. Adapun sumber data lainnya diperoleh dari 

internet, televisi dan media elektronik lainnya. Diperoleh juga dengan cara 

menghadiri beberapa pameran seni rupa di galeri-galeri seni. Data yang dicari 

berupa refrensi tentang beruang serta struktur anatomi beruang. 
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2.   Perealisasian ide pikiran menjadi bentuk gambar skets kasar di atas kertas 

Ide pikiran dengan acuan data yang diperoleh direalisasikan ke dalam 

bentuk karya goresan tangan sebagai skets kasar di atas kertas. 

3.   Pengolahan Teknis (produksi) 

Diawali dengan mengolah skets menggunakan pensil menjadi gambar 

desain. Memberikan tekstur arsiran garis pada objek dan background gambar. 

Teknik drawing pada objek utama menimbulkan ilusi ruang sehingga objek utama 

terlihat seperti memiliki volume. Setelah itu, penggarapan objek utamanya 

dilakukan dengan mulai memberi warna dengan menggunakan pensil warna.  

4.   Pengolahan akhir (finishing) 

Ilustrasi beruang dalam cover buku tulis untuk anak-anak yang telah 

selesai diproduksi kemudian di-finishing agar warna tidak berubah dan tidak 

mudah rusak jika tergores. Finishing menggunakan cat merek Pylox (clear) 

dengan teknik semprot. 

5.   Penyajian ilustrasi 

Proses pengemasan terakhir dalam format layak pamer untuk ilustrasi 

bermedia drawing pen dan pensil warna di atas kertas menggunakan bingkai kaca 

bening ketebalan 3mm dengan menggunakan passé partout (pas parto). 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

A.  Karya I 

 

1.   Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Lihat Aku Lebih Dekat 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009 
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2.   Deskripsi Karya 

 
Ilustrasi ini menggambarkan objek yang terdiri dari dua Beruang. Beruang 

pertama digambarkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh Beruang 

berdiri menghadap ke depan dengan arah pandang sedikit serong ke kiri dan di 

tangan kanannya memegang sebuah tongkat kuas berwarna hijau kekuningan. 

Beruang yang kedua, penulis sengaja hanya menggambar sebagian dari wajah 

Beruang yang  digambar dekat atau close up, dengan demikian detail-detail wajah 

Beruang sangat jelas terlihat jika diamati dari dekat. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Lihat Aku Lebih Dekat” ini adalah warna-warna analogus dan bernada terang 

pada objek serta perpaduan warna hitam dari drawing pen dan warna asli putih 

kertas untuk background gambar, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada permukaan 

kulit objek Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata Beruang, background, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung dan bagian bawah garis mulut 

Beruang. 

- Warna hijau-kuning, terdapat pada tongkat kuas yang dipegang Beruang. 
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2. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus dan lengkung berwarna hitam sebagai 

arsiran pada objek Beruang dan background nya. Dominan karena digunakan 

hampir di seluruh gambar ilustrasi tersebut dan memberikan peranan penting 

dalam pembuatan karakter objek sekaligus mempertegas warna pada 

background itu sendiri. 

- Garis-garis lengkung tercipta oleh perbedaan warna dari penggunaan pensil 

warna dan drawing pen seperti pada mata, hidung, mulut, telinga pada objek 

Beruang. 

Garis yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini kebanyakan adalah garis yang tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. 

Arsiran yang menggunakan garis lengkung terdapat pada objek beruang, 

sedangkan untuk garis lurus penulis menggunakan gabungan arsiran horisontal, 

vertikal, maupun diagonal pada background gambar.  

Drawing pen digunakan untuk arsiran-arsiran yang dipakai pada objek 

sebagai gambaran bulu Beruang dan arsiran background. Pada objek Beruang 

arsiran drawing pen hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu sehingga tidak 

perlu memberikan banyak arsiran pada seluruh permukaan Beruang. Misalnya, 
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arsiran dipakai pada tepi bentuk bulatan kepala, tepi telinga, sekitar mata, sedikit 

arsiran untuk bagian pipi dan dahi, sekitar hidung, serta bagian-bagian yang 

menunjukkan kedalaman. Jadi, permukaan objek Beruang tidak seluruhnya 

tertutup oleh arsiran yang rapat dan penuh, namun arsiran tersebut sengaja penulis 

buat pada bagian-bagian tertentu saja. 

Secara keseluruhan warna yang digunakan seimbang, misalnya antara 

warna kuning, orange, dan coklat. Warna coklat  merupakan warna gelap sehingga 

penggunaannya lebih sedikit dibandingkan dengan warna kuning dan orange. 

Kombinasi warna ini digunakan untuk menyeimbangkan warna pada objek 

Beruang sehingga objek tidak terlihat terlalu gelap atau terang. Penggambaran 

background gambar tetap menggunakan warna putih kertas yang diarsir rapat 

menggunakan drawing pen warna hitam. Hal ini dilakukan agar objek Beruang 

terlihat menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari 

warna objek. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

asimetri. Penggambaran dilakukan dengan teknik arsir dari pensil warna dan 

drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat tercipta oleh arsiran-arsiran tersebut. 

Penulis memilih media Drawing pen karena menurut penulis arsiran yang 

dihasilkannya hampir mirip dengan arsiran yang dihasilkan oleh pensil apabila 

dibandingkan dengan menggunakan media lain seperti marker dan sebagainya. 

Kedua objek Beruang digambarkan tanpa jarak, bahkan objek Beruang yang 

kedua digambarkan sebagai latar belakang objek Beruang yang pertama. Hal 



31 

 

tersebut diimbangi dengan adanya garis-garis arsiran yang mengesankan kesan 

gelap terang dan kedalaman ruang. 

Penggambaran objek Beruang secara close up dimaksudkan penulis agar 

para penikmat melihat, memahami dan akhirnya mengerti tentang detail arsiran 

pada objek Beruang. Untuk mencermati sesuatu secara teliti, kita harus melihat 

benda yang akan kita cermati tersebut dekat-dekat. Oleh karena itu, objek Beruang 

di ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini dibuat dekat, agar dapat 

dicermati.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini dibuat dengan tujuan mengajak penikmat melihat, mengamati,  

memahami dan akhirnya mengerti tentang sifat-sifat yang ada pada diri anak-

anak, yaitu kepolosan, kelucuan, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut membuat 

anak-anak dapat disayangi dan ditempatkan pada posisi yang semestinya. 
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B.  Karya II 

 

1.   Spesifikasi Karya 

Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : I Want To Be Free 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009 

2.   Deskripsi Karya 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini terdiri dari dua objek 

Beruang. Beruang pertama sedang berbaring miring menghadap ke depan dengan 

salah satu tangan menopang kepala. Kedua kaki Beruang tidak lurus sempurna, 

kaki kiri menindih kaki kanan dengan posisi menekuk. Posisi tangan kiri di depan 

perut sedangkan tangan kanan menyangga kepala. Ekspresi muka datar dengan 

mulut sedikit senyum. Sedangkan Beruang kedua hanya digambarkan sebagian 
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wajahnya secara dekat atau close up sebagai latar belakang objek Beruang yang 

pertama. Kedua objek Beruang berwarna kuning kecoklatan sedangkan 

background nya berwarna hitam putih yang disebabkan oleh arsiran drawing pen 

yang hampir memenuhi ruang kosong pada background putih kertas. 

Warna-warna yang digunakan dalam ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak yang berjudul “I Want To Be Free” ini adalah warna analogus 

dan bernada terang pada objek Beruang serta perpaduan warna hitam dari drawing 

pen dan warna asli putih kertas pada background gambar, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada permukaan 

kulit objek Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata Beruang sekaligus sebagai background dan 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam dan background gambar. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung dan bagian bawah garis mulut 

Beruang. 

3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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- Garis-garis lurus dan lengkung dari penggunaan drawing pen sebagai arsiran 

pada objek Beruang dan background nya. Garis ini digunakan hampir di 

seluruh bagian gambar ilustrasi tersebut dan memberikan peranan penting 

dalam pembuatan karakter objek sekaligus mempertegas warna pada 

background gambar ilustrasi. 

- Garis-garis lengkung yang tercipta karena perbedaan warna dari penggunaan 

pensil warna dan drawing pen seperti pada mata, hidung, mulut, dan telinga 

pada objek Beruang. 

Kebanyakan garis-garis yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku 

tulis untuk anak-anak ini adalah garis yang tercipta oleh arsiran-arsiran drawing 

pen. Arsiran garis lengkung terdapat pada objek beruang yang menggambarkan 

bulu Beruang dan memberikan kesan halus dan lembut, sedangkan arsiran  garis 

lurus terdapat pada background gambar yang menggunakan gabungan arsiran 

horisontal, vertikal, maupun diagonal dan memberikan kesan tegas pada 

background gambar. Arsiran-arsiran drawing pen pada objek Beruang hanya 

digunakan dibagian-bagian tertentu seperti pada tepi bentuk bulatan kepala, tepi 

telinga, sekitar mata, sedikit arsiran untuk bagian pipi dan dahi, sekitar hidung, 

serta bagian-bagian yang menunjukkan kedalaman. 

Penggambaran objek Beruang menggunakan warna analogus bernada 

terang seperti kuning, orange dan sedikit warna coklat pada bagian-bagian yang 

lebih gelap serta menunjukkan kedalaman. Kombinasi warna ini digunakan untuk 

menyeimbangkan warna pada objek Beruang sehingga objek tidak terlihat terlalu 

gelap atau terang. Penggambaran background gambar tetap menggunakan warna 
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putih kertas yang diarsir rapat dengan arsiran garis lurus dan silang yang 

menggunakan drawing pen warna hitam. Hal ini dilakukan agar objek terlihat 

lebih jelas dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari warna 

objek Beruang. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4, secara 

asimetri dan dengan menggunakan teknik arsiran drawing pen. Seluruh bentuk 

dan warna tersebut ditata  sehingga membentuk tekstur semu yang terbentuk dari 

pengolahan warna dan arsiran yang ditorehkan pensil warna dan drawing pen di 

atas bidang kertas. 

Posisi tubuh Beruang yang pertama memperlihatkan posisi santai dengan 

posisi tubuh berbaring menghadap kesamping. Tangan yang menyangga kepala 

menunjukan kekuatan untuk menahan  beban masalah yg terkadang memenuhi isi 

kepala sehingga menjadikan masalah pikiran oleh penulis. Sama halnya dengan 

tangan Beruang pertama yang menyangga kepala, posisi Beruang yang sedang 

berbaring di atas pundak Beruang yang kedua menggambarkan beratnya beban 

yang terkadang dirasakan oleh penulis. Background arsiran hitam pada gambar 

memberikan kesan gelap dan kuat sekaligus untuk mempertajam bentuk dari 

objek Beruang.  

Penulis sengaja menggambarkan objek Beruang yang kedua secara close 

up dimaksudkan agar para penikmat melihat, memahami dan akhirnya mengerti 

tentang detail arsiran pada objek Beruang. Sama halnya dengan karya yang 

pertama, objek Beruang pada karya ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-
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anak dengan judul “I Want To Be Free” ini dibuat dekat agar dapat dicermati oleh 

penikmat seni dan pengguna buku.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini dibuat dengan tujuan mengajak penikmat untuk memahami sifat-sifat 

seseorang yang terkadang ingin merasakan kebebasan dalam melakukan sesuatu 

dan dapat beristirahat dengan santai ketika sudah merasa lelah setelah menghadapi 

segala tekanan dan beban hidup yang dihadapinya.  

 

C.  Karya III 

 

1. Spesifikasi Karya 

Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul  : Aku suka kopi 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009 
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2. Deskripsi Karya 

Objek yang terlihat pada ilustrasi ini adalah objek Beruang yang  sedang 

asyik bermain-main di sekitar cangkir kopi. Objek utama ilustrasi tersebut adalah 

Beruang-beruang kecil yang berwarna kuning-orange, sedangkan figur 

pendampingnya adalah cangkir kopi bernuansa biru yang bertuliskan “kopiku”. 

Ada tujuh objek Beruang dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

ini. Tiga diantaranya bergelantungan dengan tali di atas cangkir, satu melihat dari 

balik dalam cangkir, satu duduk di atas tepi cangkir, satu duduk di atas pegangan 

cangkir, dan satu lagi duduk di atas alas cangkirnya. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Aku Suka Kopi” ini adalah warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, terdapat pada efek terang pada figur Beruang. 

- Warna  orange, terdapat pada figur Beruang. 

- Warna coklat, terdapat pada efek gelap pada figur Binatang. 

- Warna hijau, terdapat pada background atas ilustrasi. 

- Warna biru, terdapat pada cangkir dan lepek cangkir kopi. 

- Warna hitam, terdapat pada kopi di dalam cangkir, tali, tulisan pada cangkir, 

sekaligus sebagai warna garis-garis arsiran drawing pen. 

- Warna putih terdapat pada tepi tulisan di cangkir dan pantulan sinar pada kopi, 

sekaligus efek terang pada cangkir kopi dan lepeknya. 

- Warna biru dan biru keunguan, terdapat pada background bawah gambar 

ilustrasi. 

 
 



38 

 

3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur 

yang terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis lurus berwarna hitam yang dominan sebagai arsiran pada objek Beruang 

dan background gambar. Dominan karena digunakan hampir di seluruh 

gambar ilustrasi tersebut dan memberikan peranan penting dalam pembuatan 

karakter objek sekaligus mempertegas bentuk antara objek Beruang dengan 

background gambar ilustrasi tersebut. 

- Garis lengkung yang tercipta oleh penggunaan pensil warna dan drawing pen 

seperti pada bentuk cangkir dan lepek (alas cangkir) yang menggunakan garis-

garis lengkung yang terkesan lebih lembut apabila dibandingkan dengan 

arsiran yang digunakan pada background gambar. 

Untuk background ilustrasi, penulis membaginya menjadi dua bagian 

yaitu atas dan bawah. Pada background bagian atas penulis memberikan warna 

hijau dari pensil warna yang ditambah penggunaan arsiran  drawing pen hitam 

dengan arah horisontal, vertikal dan diagonal. Pada background bawah, penulis 

memberikan warna analogus biru-ungu dengan penambahan arsiran  

menggunakan drawing pen arah horisontal. 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini penulis 

menggambarkan objek Beruang dengan sebuah cangkir kopi. Penambahan warna 

kuning pada objek Beruang digunakan untuk memberikan efek terang sedangkan 
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warna coklat digunakan untuk memberikan efek lebih gelap. Gelap terang pada 

gambar ilustrasi ini tercipta oleh penggunaan arsiran pensil warna dan drawing 

pen yang digoreskan baik pada objek maupun pada background nya. 

Secara keseluruhan, warna yang digunakan adalah warna analogus seperti 

warna hijau dengan kuning serta warna biru dengan biru keunguan. Warna-warna 

cerah yang digunakan sengaja dipilih untuk mengungkapkan perasaan senang atau 

kegemaran penulis terhadap minuman kopi. Sedangkan warna gelap pada 

background yang terbentuk dari penggunaan drawing pen hanya untuk 

memberikan penegasan bentuk antara objek cangkir kopi dan Beruang-beruang 

kecil dengan background ilustrasi itu sendiri. 

Gambar ilustrasi ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan 

kegemaran penulis dalam menikmati kopi. Setiap hari penulis dapat 

menghabiskan satu sampai tiga cangkir kopi dengan ukuran sedang. Bahkan 

terkadang satu kali membuat kopi, penulis dapat membuat satu cangkir kopi 

dalam ukuran besar. Ilustrasi desain cover buklu tulis untuk anak-anak ini 

menandakan bahwa penulis sangat menyukai nikmatnya minum kopi seperti yang 

digambarkan dengan kegiatan yang dilakukan Beruang-beruang kecil yang sedang 

asyik bermain di sekitar cangkir kopi. 

Ilustrasi ini diberi judul “Aku Suka Kopi”, karena kegemaran penulis 

dalam menikmati minuman kopi dalam kehidupan sehari-harinya. Selain objek 

Beruang yang dari awal sudah dipilih sebagai objek utama, kopi memberikan ide 

bagi penulis untuk menggabungkan antara objek Beruang dengan secangkir 

minuman kopi. 
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D.  Karya IV 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Di Kedai Kopi 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Objek Beruang dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

kali  ini memakai baju biru dengan tekstur kotak-kotak. Beruang tersebut sedang 

berdiri di depan sebuah kedai kopi sambil memegang sebuah nampan yang 

diatasnya terdapat secangkir kopi. Kedai kopi dalam ilustrasi desain cover buku 

tulis untuk anak-anak ini digambarkan dengan sederhana menggunakan warna 

coklat. Dalam gambar kedai kopi tersebut terdapat satu pintu pada bagian kiri 

dengan tulisan “OPEN” yang ditempel di pintu. Tepat di tengah-tengah kedai 

terdapat gambar cangkir kopi berwarna hijau  di atas pintu dan di bawah gambar 

cangkir tersebut terdapat tulisan “Kedai Kopi” berwarna hitam degan background 

tulisan menggunakan warna asli putih kertas . 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi desain cover 

buku tulis uintuk anak-anak yang berjudul “Di Kedai Kopi” ini adalah warna 

analogus dan bernada terang, antara lain adalah: 

- Warna kuning, terdapat pada efek terang pada figur Beruang. 

- Warna orange, terdapat pada figur Beruang dan kedai kopi. 

- Warna coklat, terdapat pada efek gelap pada figur Beruang dan kedai kopi. 

- Warna hijau, terdapat pada cangkir dan lepek cangkir kopi. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis hidung, mulut Beruang, kopi di dalam 

cangkir, tulisan pada kedai kopi, sekaligus sebagai warna garis-garis arsiran 

drawing pen. 
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- Warna putih, terdapat pada bulatan di dalam mata Beruang, tepi tulisan di 

kedai kopi, efek sinar pada kopi, dan efek terang pada baju yang dipakai 

Beruang sekaligus sebagai background gambar ilustrasi. 

- Warna coklat dan abu-abu, terdapat pada background bagian bawah gambar 

ilustrasi. 

3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan judul “Di 

Kedai Kopi” terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk 

anak-anak ini antara lain adalah sebagai berikut: 

- Garis-garis lengkung tercipta oleh perbedaan warna dari penggunaan pensil 

warna dan drawing pen pada tekstur baju yang dipakai  Beruang, atap dan 

pintu kedai kopi, cangkir kopi, serta arsiran yang dipakai untuk memberikan 

kesan bulu pada objek Beruang. 

- Garis-garis vertikal tercipta oleh perbedaan warna dari penggunaan pensil 

warna dan drawing pen pada tembok kedai kopi dan tepi baju yang dipakai  

Beruang. 

- Garis-garis horisontal juga tercipta oleh perbedaan warna pada kedai kopi dan 

nampan yang di pegang Beruang. 

- Garis-garis lurus, terdapat pada arsiran untuk background dengan 

mengkombinasikan arsiran horisontal, vertikal, dan diagonal. 
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Background gambar menggunakan warna asli putih kertas yang 

dikombinasikan dengan arsiran-arsiran horisontal, vertikal maupun diagonal 

drawing pen di bagian pojok atas kertas dan di sekitar objek kedai kopi dan 

beruang. Bagian bawah gambar kedai kopi dan Beruang menggunakan warna 

coklat dan abu-abu yang dilengkapi dengan sentuhan arsiran-arsiran horisontal 

drawing pen warna hitam. 

Dapat disimpulkan, objek utama ilustrasi ini yaitu figur Beruang yang 

memakai baju biru dengan tekstur  kotak-kotak, penulis menggunakan warna 

orange pada objek Beruang. Penambahan warna kuning untuk memberikan efek 

terang dan warna coklat digunakan untuk memberikan efek lebih gelap. 

Sedangkan untuk objek pendamping penulis memilih gambar kedai kopi dengan 

warna coklat dan hijau sebagai warna cangkir kopinya. 

Seluruh bentuk dan warna disusun pada bidang kertas A4. Peletakan objek 

utama berada di bagian pinggir kertas sebelah kanan bawah, menyebabkan 

pembagian antara kanan dan kiri tidak sama. Oleh karena itu, keseimbangan yang 

digunakan adalah keseimbangan asimetris. Untuk menyeimbangkan gambar, 

penulis memberikan warna coklat tua yang lebih banyak dibagian kiri dengan 

menambahkan gambar kedai kopi yang diletakkan ditengah kertas sekaligus 

dibelakang objek Beruang. Teknik yang digunakan adalah teknik arsiran pensil 

warna dan drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat adalah tekstur semu yang 

tercipta oleh arsiran-arsiran pensil warna dan drawing pen tersebut. Dalam proses 

pembuatan karya, penulis juga memberikan sapuan-sapuan warna gelap terang 
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dan penambahan bayang-bayang  pada gambar sehingga terbentuk ruang maya 

yang muncul dalam gambar ilustrasi tersebut. 

Ilustrasi ini diberi judul “Di Kedai Kopi”, karena kegemaran penulis dalam 

menikmati secangkir kopi di kedai kopi dalam kehidupan sehari-harinya. Selain 

objek Beruang yang dari awal sudah dipilih sebagai objek utama, kedai kopi 

memberikan ide bagi penulis untuk menggabungkan antara objek Beruang dengan 

sebuah kedai kopi. Beruang dalam ilustrasi ini digambarkan sebagai pelayan di 

kedai kopi dengan posisi Beruang berdiri sambil memegang sebuah nampan 

dengan secangkir kopi. 

Secara keseluruhan ilustrasi ini dimaksudkan penulis untuk menampilkan 

kegemaran penulis dalam menikmati kopi. Bahkan usaha kedai kopi saat ini sudah 

semakin berkembang dan banyak sekali dijumpai di sekitar daerah tempat tinggal 

penulis. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang hanya 

sekedar singgah menikmati secangkir kopi di kedai kopi atau angkringan warung 

kopi lelet yang ada di sekitar tempat tinggal penulis. Dari pengamatan dengan 

lingkungan di serkitar penulis inilah sehingga penulis mengangkat kedai kopi 

dalam pembuatan ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak kali ini. 
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E.  Karya V 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul :  Terbunuh Sepi  

Ukuran : A4 

Tahun  : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini menggambarkan 

objek Beruang yang sedang berada di balik jeruji besi. Kedua tangan Beruang 

memegang jeruji besi dengan wajah sedih. Jeruji besi digambarkan menggunakan 

warna hijau dengan empat jeruji mengarah vertikal dan satu jeruji besi di tengah 

dengan ukuran dua kali lebih besar dibanding jeruji lain mengarah horisontal. 

Secara keseluruhan background gambar menggunakan warna biru tua dan lebih 

digelapkan lagi di sekitar objek Beruang hingga ke kanan atas gambar. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Terbunuh Sepi” ini adalah warna-warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada permukaan 

kulit objek Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata Beruang sekaligus sebagai warna arsiran 

yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung dan bagian bawah garis mulut 

Beruang. 

- Warna hijau, terdapat pada jeruji besi. 

- Warna biru dan ungu, terdapat pada background gambar. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus pada background gambar dan garis 

lengkung sebagai arsiran pada objek Beruang. garis-garis lurus dan lengkung  

hampir digunakan di seluruh gambar ilustrasi. Garis-garis lurus pada arsiran 

background mempunyai peranan penting untuk mempertegas warna pada 

background gambar ilustrasi tersebut sehingga bentuk pada objek Beruang 

terlihat lebih menonjol. 

- Garis-garis vertikal dan horisontal tercipta oleh penggunaan pensil warna dan 

drawing pen pada jeruji besi dengan warna pada objek Beruang dan 

background gambar. 

Arsiran garis lurus pada background menggunakan gabungan arsiran 

horisontal, vertikal, dan diagonal yang disusun rapat di sekitar bentuk objek 

Beruang. Selain arsiran garis lurus, dalam ilustrasi ini juga menggunakan arsiran 

garis lengkung yang dipakai dalam objek Beruang dan difungsikan untuk 

menggambarkan bulu Beruang. Pada badan Beruang, arsiran-arsiran drawing pen 

dibuat rapat dan arsiran akan lebih rapat lagi pada bagian-bagian yang 

digambarkan lebih gelap sehingga arsiran menguatkan gelap terang dalam objek 

tersebut. Penggunaan arsiran pada tubuh Beruang berbeda dengan arsiran pada 
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wajah yang hanya menggunakan arsiran drawing pen pada bagian-bagian tertentu 

sehingga tidak perlu memberikan arsiran di seluruh permukaan objek Beruang. 

Misalnya, arsiran dipakai pada tepi bentuk bulatan kepala, tepi telinga, sekitar 

mata, sedikit arsiran untuk bagian pipi dan dahi, sekitar hidung, serta bagian-

bagian yang menunjukkan kedalaman. 

Objek Beruang digambarkan sedang menghadap ke depan dengan wajah 

\sedih dan kedua tangannya memegang jeruji besi. Beruang digambarkan dengan 

warna kuning kecoklatan dengan sentuhan arsiran-arsiran drawing pen untuk 

menggambarkan bulu dan penegasan gelap terang.  Pemilihan background yang 

gelap, dimaksudkan penulis untuk menciptakan kesan hampa dan sepi ditambah 

dengan pemilihan warna background yang kontras dengan objek utamanya. 

Background gambar menggunakan warna biru tua yang diarsir rapat dengan 

penambahan drawing pen warna hitam mulai dari sekitar objek Beruang hingga ke 

kanan atas gambar. Hal ini dilakukan agar objek Beruang terlihat lebih menonjol 

dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari warna objek. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di atas bidang kertas A4 secara seimbang 

dengan penempatan Objek Beruang di tengah kertas dan lebih disesuaikan dengan 

penggunaan warna dalam ilustrasi tersebut. Misalnya, penambahan warna coklat 

untuk menyeimbangkan warna kuning pada objek Beruang sehingga gambar tidak 

terlalu berat di bagian atas yaitu pada bagian background yang gelap. Teknik yang 

digunakan adalah teknik arsiran drawing pen dan pensil warna, sehingga tekstur 

yang terlihat tercipta oleh arsiran-arsiran tersebut. Secara keseluruhan dari unsur-

unsur yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, 
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maka ilustrasi ini mengetengahkan keseimbangan bentuk dan warna. Warna-

warna yang dipilih adalah warna-warna analogus.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak kali ini jika dilihat dari raut wajah Beruang yang murung dengan 

garis bibir melengkung ke bawah menandakan kesedihan yang mewakili ekspresi 

penulis yang merasakan kesedihan dalam hidupannya. Sedangkan objek Beruang 

yang digambarkan berada dibalik jeruji besi menggambarkan rasa sepi dan 

kesendirian oleh penulis. 

Warna biru tua, digambarkan dengan kusam dan terkesan kelam. Hal ini 

menunjukkan suasana gelap, hampa, dan rasa sedih. Warna kuning orange cerah 

pada objek Beruang seolah-olah ingin menunjukkan keceriaan dibalik rasa sedih 

yang dirasakan penulis, hal itu diungkapkan seperti pada warna kuning terang dan 

cerah pada objek Beruang tersebut.  Warna hijau pada jeruji besi menandakan 

kesegaran seperti halnya warna kesegaran alam yang dapat dilihat dari hijaunya 

daun dan rumput-rumput hijau yang sejuk. Posisi kedua tangan Beruang yang 

memegang jeruji besi tersebut seolah-olah mencari akan adanya harapan dan 

kesegaran baru dalam suasana sepi dan kesedihan yang sedang dialami. 
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F.  Karya VI 

 

 

1.  Spesifikasi Karya 

Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Bermain Ayunan 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini menggambarkan 

objek Beruang yang sedang duduk di atas ayunan kayu dengan kedua kaki yang 

menghadap lurus ke depan. Objek Beruang memakai kaos singlet dan celana 

pendek berwarna biru muda. Kedua tangan Beruang berpegangan pada kanan kiri 

tali ayunan yang berwarna hitam. Gambar ilustrasi Beruang yang sedang bermain 

ayunan tersebut dilatarbelakangi dengan background berwarna hijau kekuningan 

dan hijau tua di sekitar bentuk objek. 

Warna-warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi desain 

cover buku tulis untuk anak-anak yang berjudul “Bermain Ayunan” ini adalah 

warna-warna analogus dan bernada terang, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada permukaan 

kulit objek Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata Beruang, garis hidung dan bibir, tali ayunan, 

sekaligus sebagai warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam serta sebagai efek terang pada baju Beruang. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung dan bagian bawah garis mulut 

Beruang. 

- Warna coklat, terdapat pada kayu sebagai alas tempat duduk pada ayunan. 

- Warna kuning dan hijau, terdapat pada background gambar. 

- Warna biru, terdapat pada baju yang dipakai Beruang. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis lurus silang dengan menggunakan gabungan arsiran horisontal, vertikal, 

maupun diagonal berwarna hitam sebagai arsiran pada background gambar. 

- Garis lengkung yang tercipta oleh penggunaan pensil warna dan drawing pen 

pada objek Beruang dan baju yang dipakai. 

- Garis-garis horisontal tercipta oleh panggunaan drawing pen pada kayu tempat 

duduk ayunan. 

Arsiran pada objek Beruang  mempunyai garis yang lebih halus dan 

lembut, sedangkan arsiran pada background gambar mempunyai sifat yang tegas. 

Arsiran pada background di sekitar objek sengaja dibuat lebih rapat untuk 

memberikan kesan ruang dalam gambar sekaligus untuk menonjolkan bentuk 

objek Beruang. 

Warna-warna yang digunakan dalam ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak ini menggunakan arsiran pensil warna dan drawing pen sehingga 

tekstur yang terlihat tercipta oleh arsiran-arsiran tersebut, misalnya antara warna 

kuning dengan orange, atau kuning dengan hijau, dan sebagainya.  Background 

gambar menggunakan warna hijau yang diarsir rapat di sekitar objek dengan 

menggunakan drawing pen warna hitam. Hal ini dilakukan agar objek Beruang 
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terlihat menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari 

warna objek. 

Objek Beruang digambarkan sedang duduk menghadap ke depan dengan 

kedua tangannya berpegangan pada kanan kiri tali ayunan. Ekspresi wajah 

Beruang digambarkan dengan ekspresi senang yang ditunjukkan pada mata yang 

bersinar dan garis bibir yang melengkung ke atas membentuk senyum yang 

menandakan kebahagiaan.  Pemilihan background warna kuning dan hijau terang 

sebagai arti keceriaan, semangat dan suasana yang sejuk, sedangkan warna hijau 

tua disekitar objek sebagai warna gelap untuk menonjolkan objek Beruangnya. 

Warna biru muda pada baju yang dipakai Beruang merupakan warna yang lembut 

dan kalem yang menunjukkan sikap seseorang yang tenang. 

Secara keseluruhan dari unsur-unsur yang terdapat pada ilustrasi desain 

cover buku tulis untuk anak-anak ini, maka ilustrasi ini mengetengahkan 

keseimbangan bentuk dan warna. pemusatan perhatian pada Objek Beruang yang 

duduk di atas ayunan yang digambarkan di tengah bidang kertas A4. Warna hijau 

kekuningan lebih banyak terdapat di bagian kiri dan bawah background gambar, 

sedangkan warna hijau tua lebih banyak digunakan di sekitar objek Beruang 

bagian kiri dan di bagian pojok kanan atas untuk menyeimbangkan warna 

background bagian kanan yang sedikit lebih luas. Warna-warna yang dipilih 

dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini adalah warna analogus 

dan bernada terang.  

Melalui karya ini, penulis ingin mengangkat tentang suka duka dan pasang 

surutnya sebuah kehidupan. Perubahan peristiwa dan suka duka kehidupan dalam 
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karya ilustrasi ini diperumpamakan seperti sebuah ayunan yang naik dan turun 

secara bergantian ketika dimainkan. Seperti halnya ayunan, demikian juga dengan 

kehidupan manusia yang dialami tidak akan abadi dan selalu berubah-ubah. Pasti 

akan ada saat-saat dimana nasib baik berada di atas dan saat-saat kemungkinan 

menjadi di bawah. Terkadang ketika manusia berada di atas maka mereka akan 

tersenyum dan tertawa bahagia yang mungkin dapat membuat mereka menjadi 

sombong dan lupa segalanya, tetapi ketika manusia berada di bawah maka mereka 

dapat merasakan perbedaan nasib yang tidak selalu menyenangkan. Tidak ada 

suatu  ciptaan Tuhan yang abadi di dunia ini sehingga kita sebagai manusia harus 

selalu siap dalam menghadapi segala perubahan hidup yang pasti akan terjadi. 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini jika dilihat dari 

pemilihan warna background hijau cerah, selain menandakan keceriaan waktu 

bermain, tetapi juga menandakan semangat dalam menghadapi hidup. Jadi, 

walaupun dalam keadaan terpuruk dan di bawah, tapi terdapat semangat untuk 

memperjuangkan hidupnya agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Warna biru 

muda pada baju yang dipakai Beruang menandakan kedamaian. Jadi, dalam 

pasang surutnya hidup yang sedang dirasakan, manusia harus selalu semangat dan 

tabah untuk menemukan sebuah kedamaian di dalam hidupnya. 
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G.  Karya VII 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Aku suka bunga 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini menggambarkan 

objek utamanya adalah tiga Beruang dalam ukuran mini dan jauh lebih kecil dari 

ukuran bunga lili yang digambarkan. Ketiga objek Beruang tersebut digambarkan 

sedang bermain-main di sekitar bunga, ada yang duduk di atas daun, memanjat 

batang bunga, sedangkan yang satu bergelantungan di ujung kelopak bunga. 

Objek pendamping dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini 

adalah bunga Lili. Bunga Lili tersebut digambarkan lengkap dengan batang dan 

daunnya. Ada dua bunga lili yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Bunga yang 

satu sudah mekar dengan enam kelopak yang mekar sempurna, sedangkan yang 

satunya lagi masih dalam keadaan kuncup. Bunga pertama yang mekar 

digambarkan di tengah kertas A4.  

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Aku Suka Bunga” ini adalah warna-warna komplementer pada batang, daun, dan 

kelopak bunga. Secara keseluruhan, warna-warna yang digunakan dalam karya ini 

antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata dan garis hidung serta mulut Beruang 

sekaligus sebagai warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, sebagai efek terang pada kelopak bunga. 

- Warna kuning, terdapat pada mahkota bunga. 

- Warna merah, terdapat pada kelopak bunga. 
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- Warna biru dan ungu, terdapat pada background gambar. 

 

3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus berwarna hitam sebagai arsiran pada 

background gambar. 

- Garis-garis lengkung tercipta oleh perbedaan warna arsiran pensil warna dan 

penggunaan drawing pen pada pada arsiran kelopak bunga dan daun. 

Arah garis pada background gambar menggabungkan garis lurus 

horisontal, vertikal, dan diagonal yang disusun di sekitar objek bunga dan 

Beruang. Pada daun dan kelopak bunga, arsiran disusun sesuai dengan arah dan 

bentuk daun serta kelopak bunga tersebut. Objek bunga digambarkan di tengah 

bidang kertas A4 dengan memperhatikan bentuk dari bunga, daun, serta batang 

bunga agar keseluruhan dari bentuk gambar akan terasa selaras. 

Background gambar ilustrasi menggunakan pensil warna dengan warna 

biru yang kemudian diarsir vertikal, horisontal, dan diagonal menggunakan 

drawing pen warna hitam. Arsiran diberikan disekitar gambar objek bunga dan 

Beruang. Pada bagian tengah ilustrasi yang paling mendekati gambar objek, 

arsiran diberikan hampir secara penuh dan rapat, kemudian makin ke tepi gambar 
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maka arsiran tersebut menjadi makin renggang. Hal ini dilakukan agar objek 

Beruang terlihat menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih 

gelap dari warna objek. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 dengan teknik 

arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat tercipta oleh arsiran-arsiran 

tersebut. Ketiga objek Beruang digambarkan dengan salah satu sedang duduk di 

atas daun, satu memanjat pada batang bunga dengan wajah menghadap ke depan 

seolah-olah sadar ada yang melihatnya, sedangkan yang satunya lagi sedang 

bergelantungan di salah satu ujung kelopak bunga. Pemilihan background biru 

yang dikombinasikan dengan warna ungu pada bagian yang mendekati gambar 

objek. Warna biru digunakan  sebagai arti kedamaian dan biru ungu disekitar 

objek sebagai warna gelap untuk menonjolkan objek Beruang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk 

anak-anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background biru, menandakan 

ketenangan yang sedang dirasakan penulis. Sedangkan warna merah orange yang 

terdapat pada bunga menandakan kekuatan. Warna merah di sini sengaja dibuat 

dengan merah orange untuk memberi kesan kalem dan tenang, sedangkan warna 

hijau pada batang dan daun menandakan keceriaan dan semangat dalam menjalani 

kehidupan. 
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H.   Karya VIII 

 
 

1. Spesifikasi Karya 

Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Bermain Scateboard 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, objek 

Beruang digambarkan sedang duduk di atas papan scateboard memakai koas 

singlet dan celana pendek berwarna kuning. Tubuh Beruang digambarkan dari 

samping menghadap ke kanan lengkap dari atas sampai bawah. Tangan kanan 

berpegangan pada papan scateboard dan tangan kiri diangkat lurus ke depan. 

Meskipun objek digambarkan dari samping, namun dapat terlihat jelas ekspresi 

bahagia dari wajah Beruang yang ditunjukan dengan senyum yang lebar. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Bermain scateboard” ini adalah warna-warna komplementer, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna kuning, orange, terdapat pada baju yang dipakai. 

- Warna biru-ungu, terdapat pada papan scateboard dan background gambar. 

- Warna abu-abu, terdapat pada jalan. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis lurus berwarna hitam yang terdapat dari penggunaan drawing pen 

sebagai arsiran pada objek Beruang dan background gambar. Garis lurus 

digunakan hampir di seluruh gambar ilustrasi tersebut dan memberikan 

peranan dalam pembuatan karakter objek sekaligus mempertegas warna pada 

background ilustrasi itu sendiri. 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena penggunaan drawing pen dalam 

mempertegas perbedaan bentuk dan warna pada objek Beruang, papan 

scateboard, dan garis-garis lengkung pada jalan. 

Arsiran garis lurus menggunakan gabungan arsiran silang horisontal, 

vertikal, maupun diagonal terdapat pada background gambar, sedangkan arsiran 

yang menggunakan garis-garis lengkung terdapat pada objek beruang, papan 

scateboard dan alas gambar ilustrasi. Arsiran pada Background gambar 

mempunyai sifat yang kuat dan tegas, sedangkan arsiran garis lengkung pada 

objek Beruang mempunyai sifat yang halus. 

Beruang digambarkan memakai warna kuning cerah dengan Background 

gambar berwarna biru keunguan yang diarsir menggunakan gabungan pensil 

warna dan drawing pen. Penggunaan drawing pen pada bagian-bagian 
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Background yang dekat dengan objek diarsir menjadi lebih rapat, hal ini 

dilakukan agar objek Beruang terlihat lebih jelas sehingga pusat perhatian terdapat 

pada objek Beruang tersebut. Objek utama terletak ditengah dengan perbandingan 

atas dan kanan kertas sedikit lebih lebar. Arah objek Beruang sengaja 

digambarkan menghadap ke samping kanan yang menunjukkan bahwa objek 

meluncur lurus ke depan untuk menyesuaikan komposisi gambar di bidang kertas 

tersebut. 

Warna-warna yang dipilih adalah warna komplementer, Misalnya warna 

kuning pada objek Beruang dengan warna ungu-biru pada Background ilustrasi 

dan papan skateboard yang dikombinasikan dengan tambahan arsiran hitam 

menggunakan drawing pen. Bagian bawah sebagai alas gambar diberi warna abu-

abu yang menggambarkan sebuah jalan. Arsiran pada background yang dekat 

dengan objek Beruang maka penggunaan arsiran drawing pen lebih rapat. Hal ini 

dimaksudkan untuk menonjolkan bentuk dari objek Beruang. Selain itu, warna 

yang lebih gelap juga digunakan di sekitar gambar objek yang berfungsi sebagai 

kesan bayang-bayang. 

Dilihat dari pemilihan warna background biru keunguan dari gambar 

ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, warna biru  menunjukkan 

suasana yang cerah seperti cerahnya langit biru. Warna gelap pada background 

adalah efek dari drawing pen agar bentuk objek Beruang menjadi lebih menonjol. 

Seluruh bentuk dan warna dari gambar ilustrasi ini mulai dari senyuman, aktivitas, 

dan warna kuning cerah dari objek Beruang yang digambarkan menunjukkan 

keceriaan dan ungkapan rasa bahagia. 
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I.   Karya IX 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Bermain bola 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

 
Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, objek 

Beruang berbaring dengan mengangkat kedua kaki ke atas sambil memainkan 

bola di kakinya. Bola tersebut terdiri dari tiga warna, yaitu merah, kuning, dan 

hijau. Tubuh Beruang digambarkan lengkap dari ujung kaki hingga ujung kepala. 

Kedua tangan lurus dengan arah horisontal, sedangkan kedua kaki diangkat ke 

atas dengan sedikit menekuk sambil memainkan sebuah bola di atas kaki. Beruang 

tersebut memakai kaos singlet dan celana pendek di atas lutut berwarna kuning-

orange. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Bermain Bola” ini adalah warna-warna komplementer, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna kuning, orange, terdapat pada baju yang dipakai. 

- Warna biru-ungu, terdapat pada background gambar. 

- Warna biru-hijau, terdapat pada alas gambar Beruang. 

- Warna merah, kuning-orange, dan hijau, terdapat pada bola. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah garis lurus 

dan lengkung berwarna hitam sebagai arsiran pada objek Beruang dan 

background nya. Gabungan garis lurus horisontal, vertikal, dan diagonal tercipta 

oleh penggunaan drawing pen pada background. Garis horisontal, terdapat pada 

bagian alas objek Beruang, sedangkan garis-garis lengkung, tercipta karena 

penggunakan drawing pen dalam mempertegas perbedaan warna pada bentuk bola 

dan baju yang dipakai objek Beruang. 

Background gambar menggunakan warna biru keunguan yang diarsir 

menggunakan pensil warna dan penambahan drawing pen warna hitam untuk 

penegasan warna gelap. Pada bagian-bagian background yang dekat dengan objek 

diarsir menjadi lebih rapat, hal ini dilakukan agar objek Beruang terlihat 

menonjol. Alas gambar berwarna hijau kebiruan dengan arsiran horisontal 

drawing pen. Di bawah sekitar gambar objek diberikan warna alas lebih gelap 

sebagai kesan bayang-bayang. Warna yang digunakan adalah warna 

komplementer seperti biru-jingga-hitam pada background dengan kuning-orange 

pada objek Beruang, dan hijau dengan merah pada bola. 

Tekstur yang muncul dalam karya ilustrasi ini adalah tekstur semu yang 

terbentukdari pengolahan warna oleh arsiran-arsiran pensil warna dan drawing 

pen. Pemberian sapuan-sapuan warna yang lebih gelap di sekitar objek yang 
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warnanya lebih terang memunculkan ruang maya dalam karya ilustrasi tersebut. 

Pemberian arsiran drawing pen yang lebih rapat di bawah objek digunakan untuk 

membuat sebuah kesan  bayang-bayang objek Beruang. Penggambaran objek 

dengan warna yang terang dan mencolok dimaksudkan untuk menjadikan objek 

Beruang sebagai pusat perhatian. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background biru cerah keunguan, 

menandakan suasana yang cerah. Sedangkan aktivitas bermain dan warna-warna 

yang digunakan pada objek Beruang, baju, serta bola yang warna-warni 

memperlihatkan kebahagiaan dan keceriaan yang dirasakan penulis.  

 

J.  Karya X 
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1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Hanya Duduk dan Diam 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 
2. Deskripsi Karya 

Ilustrasi ini menggambarkan dua objek Beruang. Beruang pertama 

digambarkan sedang duduk manis tanpa melakukan kegiatan apapun di atas 

kepala objek Beruang kedua yang digambarkan dengan ukuran yang jauh lebih 

besar dari Beruang yang pertama. Gambar kepala Beruang yang berukuran besar 

hanya digambarkan sebagian dari bentuk keseluruhannya. Jadi, bentuk objek 

Beruang kedua tidak merupakan gambaran utuh satu kepala Beruang. Penulis 

sengaja menggambarkan posisi bagian atas kepala Beruang bagian kiri dan satu 

telinga saja yang sengaja digambar dekat atau close up, dengan demikian detil-

detil bagian yang ditunjukkan sangat jelas terlihat jika diamati dari dekat. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Hanya Duduk dan Diam” ini adalah warna-warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata Beruang sekaligus sebagai warna arsiran 

yang menggunakan drawing pen. 
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- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung dan bagian bawah garis mulut 

Beruang. 

- Warna hijau, terdapat pada background gambar. 

- Warna kuning, terdapat pada background gambar. 

 

3. Analisis Karya 

Pada ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat 

sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah garis lurus 

dan lengkung berwarna hitam sebagai arsiran pada background gambar dan objek 

Beruang. Arsiran dengan garis lurus menggunakan gabungan arsiran horisontal, 

vertikal, maupun diagonal pada background gambar, sedangkan garis-garis 

lengkung tercipta oleh perbedaan warna dari penggunaan pensil warna dan 

drawing pen seperti pada bentuk objek, garis mata, hidung, dan mulut. 

Background gambar menggunakan warna hijau, bagian bawah yang dekat 

dengan objek diarsir rapat menggunakan drawing pen warna hitam sehingga 

warnanya menjadi hijau tua. Hal ini dilakukan agar objek Beruang terlihat 

menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari warna 

objek. Warna-warna yang digunakan adalah warna analogus, misalnya warna 

kuning dan hijau pada background dan orange-coklat pada objek Beruang. 
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Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4, secara 

asimetri dan dengan teknik arsiran drawing pen. Kedua objek Beruang 

digambarkan tanpa jarak, bahkan objek Beruang yang satu digambarkan sedang 

duduk di atas kepala objek Beruang yang lain. Hal tersebut diimbangi dengan 

adanya garis-garis arsiran yang mengesankan kesan gelap terang dan kedalaman 

ruang. Objek Beruang berada di sisi bawah dan apabila dilihat dari komposisinya 

maka akan terlihat lebih berat di bagian kanan bawah dibandingkan dengan bagian 

kiri atas kertas yang terlihat kosong. Penulis sengaja memberikan warna hijau tua 

pada background dari bawah hingga ke kiri atas untuk menyeimbangkan 

komposisi pada ilustrasi desain cover buku tulis tersebut. 

Dalam tampilannya, Beruang hanya digambarkan sedang duduk tanpa 

melakukan aktifitas apapun. Hal ini menggambarkan kegiatan penulis yang hanya 

diam karena berada dalam kejenuhan. Jadi, objek Beruang yang duduk di atas 

kepala menggambarkan bahwa penulis merasa lelah, jenuh, banyak masalah di 

dalam kepalanya yang belum terselesaikan. Pada titik jenuh tersebut, bahkan 

penulis tidak dapat melakukan suatu kegiatan apapun dan mencari hiburan untuk 

menghilangkan kejenuhan yang dirasakan. 
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K.  Karya XI 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Bingung??? 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 
2. Deskripsi Karya 

Dalam karya ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini objek 

Beruang sedang duduk di depan meja dengan salah satu tangannya dilipat ke 

depan dan tangan satunya lagi digunakan untuk menyangga kepala. Tubuh 
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Beruang hanya digambarkan setengah badan dari atas sampai perut saja. Beruang 

memakai kaos berwarna orange dengan panjang lengan di atas siku. Di atas meja 

tempat terdapat tiga lembar kertas putih dan sebuah pensil kayu berwarna hijau di 

atas kertas. Pada bagian atas pelipis kanan terdapat sebuah simbol tetes air untuk 

dan di kiri atas kepala Beruang terdapat sebuat bentuk tanda tanya. Objek Beruang 

digambarkan dengan wajah yang lesu dengan garis bibirnya melengkung ke 

bawah. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Bingung???” ini adalah warna-warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam, terdapat pada gambar keringat, tanda tanya, dan gambar 

beberapa lembar kertas di atas meja. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna kuning, orange, terdapat pada baju yang dipakai. 

- Warna ungu, terdapat pada background gambar. 

- Warna biru, terdapat pada meja. 

- Warna hijau, terdapat pada pensil. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus horisontal, vertikal, dan diagonal 

berwarna hitam sebagai arsiran pada background gambar. Dominan karena 

digunakan paling banyak dalam gambar ilustrasi tersebut dan memberikan 

peranan penting dalam mempertegas warna pada background gambar ilustrasi. 

- Garis-garis horisontal, terdapat pada meja. 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena penggunaan drawing pen dalam 

penciptaan karakter  pada Beruang. 

Background gambar menggunakan warna ungu yang diarsir menggunakan 

pensil warna dan penambahan drawing pen warna hitam. Pada bagian-bagian 

background yang dekat dengan objek maka arsiran dibuat lebih rapat, hal ini 

dilakukan agar objek Beruang terlihat menonjol dengan penggunaan warna 

background yang lebih gelap dari warna objek. Background ilustrasi ini 

menggunakan warna ungu dengan tambahan arsiran hitam menggunakan drawing 

pen. Pada bagian background yang dekat dengan objek penggunaan arsiran lebih 

rapat untuk mempertegas bentuk objek Beruang. Meja di depan objek Beruang 

digambarkan dengan warna biru-ungu menggunakan arsiran horisontal pensil 
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warna dan drawing pen. Warna yang digunakan adalah warna analogus seperti 

jingga-biru pada background, dan sebagainya. 

Objek Beruang digambarkan berwarna kuning-orange kecoklatan dengan 

memakai kaos lengan pendek warna orange. Bentuk simbol tetes air di atas pelipis 

kanan menunjukkan sebuah keringat, sedangkan bentuk tanda tanya di kiri atas 

kepala Beruang menandakan bahwa Beruang sedang memikirkan sesuatu. 

Lembaran-lembaran kertas putih dengan coretan serta pensil kayu berwarna hijau 

yang tergeleak di atas meja menggambarkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh 

penulis. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk 

anak-anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background ungu, menandakan 

kepenatan. Sedangkan warna objek Beruang, serta baju yang dipakai digambarkan 

dengan warna cerah untuk menonjolkan bentuk objek Beruang. Di atas pelipis 

terdapat sebuah simbol tetes air untuk menggambarkan keringat dan di kiri atas 

kepala Beruang terdapat sebuat tanda tanya yang mengartikan bahwa penulis 

sedang bingung dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi seiring 

berjalannya proses penyelesaian proyek studi ini. 
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L.  Karya XII 

 
 

1.  Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Lagi Sedih 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

2.  Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini objek Beruang 

digambarkan sedang duduk di depan meja dengan memakai sebuah headphone di 
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telinganya. Kedua tangannya dilipat ke atas untuk menyangga dagu. Tubuh 

Beruang hanya digambarkan setengah badan dari kepala sampai perut saja. Di 

depan Beruang terdapat sebuah MP5 berwarna biru di atas meja. Tatapan mata 

Beruang terlihat sayu dan sedih dengan garis mata melengkung ke bawah. Di 

bawah mata bagian kanan terdapat sebuah bentuk simbol tetes air yang 

menggambarkan tetes air mata yang menandakan objek Beruang yang sedih. Pada 

background berwarna ungu dengan tambahan arsiran-arsiran hitam. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi desain cover 

buku tulis untuk anak-anak yang berjudul “Lagi Sedih” ini adalah warna-warna 

komplementer, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam, terdapat pada gambar tetes air mata. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna ungu, terdapat pada background gambar. 

- Warna biru, MP5 dan headphone. 

- Warna biru-ungu, terdapat pada meja. 

- Warna hijau, terdapat pada headphone. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus dan lengkung berwarna hitam sebagai 

arsiran pada objek Beruang dan background nya. Dominan karena digunakan 

hampir di seluruh gambar ilustrasi tersebut dan memberikan peranan penting 

dalam mempertegas warna pada background dan pembuatan karakter objek 

Beruang. 

- Garis-garis horisontal, terdapat pada meja. 

Garis yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini kebanyakan adalah garis-garis yang tercipta oleh arsiran-arsiran drawing 

pen. Arsiran dengan garis lurus menggunakan gabungan arsiran horisontal, 

vertikal, maupun diagonal terdapat pada background gambar dan arsiran yang 

menggunakan garis-garis lengkung terdapat pada objek beruang. 

Background gambar ilustrasi menggunakan warna ungu-biru yang diarsir 

menggunakan drawing pen warna hitam. Pada bagian-bagian background yang 

dekat dengan objek diarsir menjadi lebih rapat, hal ini dilakukan agar objek 

Beruang terlihat menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih 

gelap dari warna objek. Meja digambarkan menggunakan warna biru dengan 

arsiran horisontal drawing pen. 
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Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat 

tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. Secara keseluruhan, dari unsur-unsur 

yang terdapat pada ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, maka 

ilustrasi ini mengetengahkan keseimbangan bentuk dan warna. Objek Beruang 

digambarkan di tengah bidang kertas dengan warna terang yang mencolok untuk 

menonjolkan bentuk Beruang dan menjadikannya sebagai pusat perhatian. Warna-

warna yang dipilih adalah warna-warna komplementer, misalnya warna kuning 

pada objek dengan warna ungu pada background.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk 

anak-anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background ungu, menandakan 

kesunyian. Di bawah gambar mata terdapat sebuah bentuk simbol tetes air untuk 

menggambarkan air mata yang mengartikan bahwa penulis sedang berada dalam 

kesedihan. Pada headphone digambarkan dengan warna biru sebagai simbol 

kekuatan dan penghibur. Jadi, dalam kesedihan yang dihadapi, penulis tidak mau 

berlarut-larut sehingga dia selalu mencari sesuatu yang dapat menghiburnya dan 

terus semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. 
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M.  Karya XIII 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Duduk Manis 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 
 



79 

 

2. Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini objek Beruang 

sedang duduk menghadap ke depan dengan memakai baju dan topi bulat berwarna 

biru. Disebelah kanan Beruang terdapat bentuk hati yang juga berwarna biru 

dengan tulisan “HELLO” di tengahnya. Bagian belakang gambar objek Beruang 

terdapat sebuah kartu yang berisi tulisan teddy bear yang diulang-ulang sehingga 

hampir memenuhi permukaan kartu. Tubuh Beruang digambarkan seluruh badan 

dari kepala sampai ujung kaki. Beruang digambarkan memakai baju berwarna biru 

muda.  

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Duduk Manis” ini adalah warna-warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam, terdapat pada background tulisan “HELLO”, dan efek terang 

pada kartu ucapan. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna biru, terdapat pada baju yang dipakai. 

- Warna kuning, orange, terdapat pada background gambar. 

- Warna abu-abu, terdapat pada kartu ucapan dan alas tempat duduk Beruang. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis-garis lurus horisontal, vertikal, dan diagonal tercipta oleh penggunaan 

drawing pen pada background. 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena penggunaan pensil warna dan drawing 

pen dalam membuat karakter objek Beruang. 

Background gambar menggunakan warna orange yang diarsir 

menggunakan drawing pen warna hitam. Pada bagian-bagian background yang 

dekat dengan objek diarsir menjadi lebih rapat, hal ini dilakukan agar objek 

Beruang terlihat menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih 

gelap dari warna objek.  

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat 

tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. Warna-warna yang dipilih adalah 

warna-warna analogus, misalnya warna kuning dengan orange pada objek 

Beruang dan orange merah pada background gambar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background orange dan 

komposisi objek yang sangat sederhana menggambarkan sesuatu yang diam dan 
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monoton. Warna objek Beruang serta baju yang dipakai digambarkan dengan 

warna cerah untuk menonjolkan betuk objek. Jadi, ilustrasi ini menggambarkan 

suatu keadaan yang sebenarnya membosankan tetapi digambarkan dalam bentuk 

yang  manis oleh penulis. 

 

N.  Karya XIV 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Habis Lagi 



82 

 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 
2. Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, objek 

Beruang sedang duduk di atas dot atau botol susu bayi yang sengaja digambarkan 

dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya yang hampir menyerupai 

ukuran objek Beruang itu sendiri. Objek digambarkan menghadap ke depan 

dengan salah satu kaki lurus ke depan dan kaki lainnya agak sedidit dilipat. 

Beruang memakai baju berwarna merah muda. Tubuh Beruang digambarkan 

seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki. Wajah Beruang terlihat sedih 

dengan penggambaran mata dan bibir yang digambar dengan garis melengkunng 

ke bawah. Pada background bagian kiri atas terdapat tulisan “ABIS!!!” sedangkan 

pada baju yang dipakai objek Beruang terdapat tulisan “BABY” berwarna hitam. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Habis Lagi” ini adalah warna-warna analogus, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam, terdapat pada background tulisan “BABY”, dan pada botol 

susu serta tetesan air susu. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 
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- Warna merah muda, terdapat pada baju yang dipakai. 

- Warna biru, terdapat pada background gambar. 

 

3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis-garis lurus horisontal, vertikal, dan diagonal tercipta oleh penggunaan 

drawing pen pada background. 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena perbedaan warna pada tiap objek yang 

terdapat dalam gambar ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini. 

Garis yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini kebanyakan adalah garis-garis yang tercipta oleh arsiran-arsiran drawing 

pen. Arsiran dengan garis lurus menggunakan gabungan arsiran horisontal, 

vertikal, maupun diagonal terdapat pada background gambar dan arsiran yang 

menggunakan garis-garis lengkung terdapat pada objek beruang.  

Background gambar menggunakan warna biru yang diarsir menggunakan 

drawing pen warna hitam. Background ilustrasi menggunakan warna biru dengan 

tambahan arsiran hitam menggunakan drawing pen. Pada background bagian 

yang dekat dengan objek penggunaan arsiran lebih rapat untuk mempertegas 

bentuk objek Beruang. 
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Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat 

tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. Secara keseluruhan, dari unsur-unsur 

yang terdapat pada ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, maka 

ilustrasi ini mengetengahkan keseimbangan bentuk dan warna. Warna-warna yang 

dipilih adalah warna-warna komplementer, misalnya warna biru ungu dengan 

kuning dan putih biru pada botol susu dengan background. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak ini jika dilihat dari mimik wajah Beruang yang sedih dengan garis bibir yang 

melengkung ke bawah menggambarkan adanya kekecewaan. Pemilihan warna 

background biru menandakan semangat, sedangkan warna merah muda 

menunjukkan kelemah lembutan dan kehalusan yang mewakili sisi feminim 

seorang wanita. Gambar air susu yang habis dalam botol menggambarkan seorang 

anak yang kehabisan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, sehingga dia merasa 

kecewa. Jadi, walaupun dalam keadaan kecewa atau merasa kehilangan sesuatu, 

tetapi selalu ada semangat agar tidak terpuruk karena sesuatu masalah tersebut.  
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O. Karya XV 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Jalan masih panjang 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 
2. Deskripsi Karya 

Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini menggambarkan 

objek Beruang yang sedang berdiri di tengah-tengah tangga berwarna orange 

kecoklatan. Background gambar merupakan dinding berwarna hijau muda lengkap 



86 

 

dengan arsiran-arsiran drawing pen. Di sebelah kiri objek Beruang terdapat tanda 

panah berwarna kuning orange yang menunjuk kearah tangga selanjutnya dengan 

tulisan “NEXT” warna hitam pada tanda panah tersebut. Objek kali ini 

digambarkan sedang tersenyum dengan memakai toga berwarna biru muda 

lengkap dengan gulungan kertas hijau yang digenggam di tangan kanannya. 

Penggunaan arsiran diberikan untuk menggambarkan bulu pada objek Beruang 

dan memberikan kesan gelap terang pada gambar.  

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Jalan Masih Panjang” ini adalah warna-warna analogus dan bernada terang, 

antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, tulisan “NEXT” pada 

tanda panah, sekaligus sebagai warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna kuning keemasan, terdapat pada kalung yang dipakai Beruang. 

- Warna hijau kertas, terdapat pada background gambar. 

- Warna biru, terdapat pada baju yang dipakai Beruang. 

- Warna ungu, sebagai kesan gelap pada toga. 

- Warna hijau kertas, orange, dan coklat, terdapat pada tangga. 

- Warna kuning dan orange, terdapat pada tanda panah. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus dan lengkung berwarna hitam sebagai 

arsiran pada objek Beruang, toga, gulungan kertas, tangga, dan background 

nya. Dominan karena digunakan hampir di seluruh gambar ilustrasi tersebut 

dan memberikan peranan penting dalam pembuatan karakter objek sekaligus 

mempertegas warna pada background itu sendiri. 

- Garis-garis horisontal, vertikal, dan diagonal tercipta oleh penggunaan 

drawing pen pada tangga dan tanda panah. 

Garis yang terdapat dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-

anak kali ini kebanyakan adalah garis-garis yang tercipta oleh arsiran-arsiran 

drawing pen. Arsiran dengan garis lurus menggunakan gabungan arsiran 

horisontal, vertikal, maupun diagonal terdapat pada background gambar dan 

arsiran yang menggunakan garis-garis lengkung terdapat pada objek beruang, toga 

yang dipakai objek, serta gulungan kertas yang dipegang. Untuk arsiran pada 

tangga itu sendiri menggunakan arsiran lurus searah yang disesuaikan dengan 

bentuk dan arah tangga. 

Background gambar berwarna hijau muda dengan penambahan arsiran 

drawing pen warna hitam. Pada bagian-bagian background yang dekat dengan 
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objek diarsir lebih rapat sehingga objek Beruang terlihat menonjol dengan 

penggunaan warna background yang lebih gelap dari warna objek. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat 

tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. Objek Beruang digambarkan di bagian 

kanan saja sehingga keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan 

asimetri. Objek Beruang digambarkan sedang berdiri menghadap ke depan dengan 

memakai toga dan tangan kanannya memegang sebuah gulungan kertas berwarna 

hijau. Secara keseluruhan, dari unsur-unsur yang terdapat dalam ilustrasi yang 

brjudul “Jalan Masih Panjang”, maka ilustrasi ini mengetengahkan keseimbangan 

bentuk dan warna. Warna-warna yang dipilih adalah warna-warna analogus, 

misalnya warna biru pada toga yang dipakai Beruang dengan warna hijau pada 

background gambar.  

Ekspresi pada wajah Beruang digambarkan dengan ekspresi bahagia dan 

senang yang ditunjukkan dengan garis bibir yang sengaja digambarkan sedang 

tersenyum menandakan kebahagiaan. Pemilihan warna background hijau cerah 

selain menandakan keceriaan dalam menyambut hari wisuda seperti yang 

digambarkan pada background, warna hijau disini juga menandakan semangat 

dalam melanjutkan jalan yang harus penulis jalani selanjutnya. Jadi, walaupun 

sudah berhasil mencapai ujung tangga kelulusan wisuda, selanjutnya masih ada 

tangga lagi untuk melanjutkan perjuangan hidup yang belum berakhir hanya 

sampai di sana. Sedangkan warna biru muda pada baju yang dipakai Beruang 

menandakan ketenangan yang dirasakan penulis. 
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P. Karya XVI 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Lihatlah Aku 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  
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2. Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini objek Beruang 

sedang duduk dengan kedua kaki dilipat ke depan. Bentuk objek sengaja 

digambarkan sedikit berbeda dari bentuk Beruang yang di gambar ilustrasi 

sebelumnya. Objek Beruang kali ini digambarkan dengan ukuran kepala yang 

lebih besar dari tubuhnya dan mempunyai dua kuncir atau ikatan rambut di kanan 

dan kiri kepala. Beruang memakai tali rambut dan baju berwarna hijau muda 

dengan tulisan “DIE” berwarna merah di bagian depan baju tersebut. Tubuh 

Beruang digambarkan seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki.  

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Lihatlah Aku” ini adalah warna-warna komplementer, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna hijau, terdapat pada bola mata, tali rambut, serta baju yang di pakai. 

- Warna kuning, terdapat pada efek terang pada baju yang di pakai Beruang. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna merah, terdapat pada lidah, baju, dan tulisan “DIE” yang terdapat di 

baju yang dipakai objek Beruang. 

- Warna biru, terdapat pada background gambar. 
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3. Analisis Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan objek 

Beruang kali ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. Unsur-unsur yang 

terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah: 

Garis-garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

- Garis yang dominan adalah garis lurus dan lengkung berwarna hitam sebagai 

arsiran pada objek Beruang dan background nya. Dominan karena digunakan 

hampir di seluruh gambar ilustrasi tersebut dan memberikan peranan penting 

dalam pembuatan karakter objek sekaligus mempertegas warna pada 

background itu sendiri. 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena perbedaan warna pada tiap detail objek 

yang terdapat pada gambar ilustrasi ini. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran drawing pen, sehingga tekstur yang terlihat 

tercipta oleh arsiran-arsiran drawing pen. Secara keseluruhan, dari unsur-unsur 

yang terdapat pada ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini, maka 

ilustrasi ini mengetengahkan keseimbangan bentuk dan warna. Objek Beruang 

digambarkan di tengah bidang kertas dengan penonjolan warna yang terang dan 

mencolok pada objek Beruang tersebut. 

Background gambar menggunakan warna biru yang diarsir menggunakan 

drawing pen warna hitam. Pada bagian-bagian background yang dekat dengan 

objek diarsir menjadi lebih rapat, hal ini dilakukan agar objek Beruang terlihat 
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menonjol dengan penggunaan warna background yang lebih gelap dari warna 

objek. Warna-warna yang digunakan adalah warna komplementer, misalnya 

warna kuning orange pada objek Beruang dengan biru tua pada background 

gambar, kemudian warna merah dengan hijau pada baju.yang dipakai Beruang. 

Penggunaan kata “DIE” yang tertulis di baju Beruang diambil dari nama 

penulis yaitu “Windi’. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi desain cover buku 

tulis untuk anak-anak ini jika dilihat dari pemilihan warna background biru 

menandakan suasana yang cerah seperti warna biru langit dan warna hijau pada 

baju merupakan suatu bentuk semangat dan kesegaran seperti halnya warna hijau 

pada daun-daun di pagi hari. 

Dua ikatan rambut di kepala memperlihatkan sisi kecentilan, seperti sifat 

gadis kecil yang suka bermain-main dengan rambutnya. Ekspresi yang 

digambarkan wujud Beruang dalam ilustrasi ini merupakan ungkapan keceriaan, 

kebahagiaan, meledek, bercanda dan tanpa adanya beban yang mengganggu. Jadi, 

dalam ilustrasi kali ini merupakan cerminan rasa bahagia yang dirasakan dan ingin 

ditunjukkan penulis kepada orang-orang yang melihatnya. 
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Q. Karya XVII 

 

 

1. Spesifikasi Karya 

 
Media : Drawing pen dan pensil warna di atas kertas 

Judul : Hanya Melihat 

Ukuran : A4 

Tahun : 2009  

 



94 

 

2. Deskripsi Karya 

Dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini objek Beruang 

sedang duduk menghadap ke samping dengan kedua kaki dilipat ke depan. 

Beruang ini mempunyai dua ikatan rambut di kanan kiri kepalanya,. Tali rambut 

berwarna hijau dan baju yang digunakan berwarna hijau dengan renda-renda 

merah di tepi baju. Tubuh Beruang digambarkan seluruh badan dari kepala sampai 

ujung kaki. Mata Beruang digambarkan bulat lebar dan melirik ke arah mangkuk 

warna hijau berisi mie yang terletak di bagian kiri bawah bidang kertas. Mulut 

objek digambarkan terbuka lebar sehingga kelihatan bagian dalam mulut yg 

digambarkan dengan warna hitam dan lidah dan kedua tangannya berada diatas 

kedua kaki Beruang. 

Warna yang disajikan secara keseluruhan dalam ilustrasi yang berjudul 

“Penasaran???” ini adalah warna-warna komplementer, antara lain adalah: 

- Warna kuning, orange, coklat muda, dan coklat tua terdapat pada kulit objek 

Beruang. 

- Warna hitam, terdapat pada mata, garis bibir Beruang, sekaligus sebagai 

warna arsiran yang menggunakan drawing pen. 

- Warna putih, terdapat pada bulatan kecil di dalam bulatan mata Beruang yang 

berwarna hitam. 

- Warna hijau, terdapat pada bola mata, tali rambut, serta baju yang di pakai. 

- Warna kuning, terdapat pada efek terang pada baju yang di pakai Beruang. 

- Warna coklat kemerahan, terdapat pada hidung Beruang. 

- Warna merah, terdapat pada tulisan  yang terdapat di baju dan lidah Beruang. 
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3. Analisis Karya 

Dalam karya ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak dengan 

dengan judul “Penasaran???” ini terdapat beberapa unsur rupa di dalamnya. 

Unsur-unsur yang terdapat sebagai media ekspresi antara lain adalah garis. Garis-

garis yang tercipta di dalam ilustrasi ini antara lain adalah sebagai berikut: 

- Garis yang dominan dalam ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

ini adalah garis lurus silang yang tercipta dari gabungan garis lurus horisontal, 

vertikal, dan diagonal berwarna hitam yang digunakan sebagai arsiran pada 

background gambar..  

- Garis lurus horisontal yang terdapat pada alas gambar (background bagian 

bawah). 

- Garis-garis lengkung, tercipta karena perbedaan warna pada tiap detail objek 

yang terdapat dalam gambar ilustrasi. 

Seluruh bentuk dan warna ditata di dalam bidang kertas A4 secara 

seimbang dan dengan teknik arsiran pensil warna dan drawing pen. Warna-warna 

yang dipilih adalah warna-warna komplementer, misalnya adalah warna hijau dan 

merah yang terdapat pada baju yang dipakai Beruang. Objek Beruang 

digambarkan dengan warna-warna yang mencolok dan terang seperti orange, 

kuning, merah, dan hijau. Warna pada objek Beruang terlihat mencolok karena 

mempunyai background warna yang gelap. Background gambar menggunakan 

warna asli putih kertas yang diarsir rapat menggunakan drawing pen warna hitam. 

Pada bagian-bagian background yang dekat dengan objek diarsir lebih rapat 

sehingga kesan ruang yang tercipta disekitar objek Beruang menjadi lebih gelap. 
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Penggunaan unsur gelap terang dalam ilustrasi ini digunakan untuk 

menunjukkan kedalaman dan ruang dalam gambar. Arah arsiran-arsiran garis 

mengikuti bentuk objek dan bidang gambar. Misalnya, arsiran pada background 

menggunakan arsiran silang yang teratur, sedangkan arsiran pada alas 

menggunakan arsiran lurus horisontal sehingga terlihat perbedaan antara 

background dengan alas gambar yang akhirnya tercipta sebuah ruang maya dalam 

gambar ilustrasi tersebut. 

Secara keseluruhan dari ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak 

ini menceritakan tentang sikap seseorang yang hanya diam dan melihat ketika ada 

sesuatu yang tidak ingin dia tahu dan tidak ingin dia mengerti mengerti berada di 

depannya. Sikap tersebut digambarkan seperti objek Beruang yang hanya diam 

dan melihat semangkuk mie yang ada dalam ilustrasi desain cover buku tulis 

untuk anak-anak yang berjudul “Hanya Melihat” ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 
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. Di samping itu penulis juga melihat adanya hubungan yang menarik 

antara boneka dengan anak-anak. Dilihat dari segi fungsi buku tulis yang sering 

digunakan oleh anak-anak, penulis mempunyai gagasan untuk membuat sebuah 

desain boneka yang diambil dari objek Beruang. 

Melalui proyek studi ini, penulis dapat menuangkan perasaannya ke dalam 

beberapa karya ilustrasi. Ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini 

menceritakan perasaan penulis ketika sedang merasakan kebahagiaan, keceriaan, 

kesedihan atau bahkan kebingungan. Semua perasaan tersebut dituangkan ke 

dalam karya ilustrasi sehingga penulis telah mendapatkan pengalaman dalam 

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

Setelah melalui proses pembuatan gambar ilustrasi desain cover buku tulis untuk 

anak-anak ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan teknik 

menggambarnya menggunakan drawing pen dan pensil warna dalam suatu karya 
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ilustrasi berupa binatang “Beruang” yang telah dipersonifikasikan dalam sejumlah 

desain cover buku tulis untuk anak-anak. 

Konsistensi tampilan karya terletak pada pembuatan gambar Beruang  

seperti bentuk boneka Beruang yang digambarkan secara detail pada setiap 

karyanya. Setelah melalui proses pembuatan karya ini, penulis telah menghasilkan 

tujuh belas gambar ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak. Dari karya 

satu sampai karya ke tujuh belas, penulis merasakan adanya perkembangan 

pemvisualisasian karya, namun masih tetap dalam koridor tema. Dari tampilan 

beruang yang digambar secara detail, apa adanya, sampai pada aktivitas yang 

dilakukan beruang, kemudian beruang hadir sebagai desain cover buku tulis dalam 

suatu karya. 

Dari tujuh belas karya yang dihasilkan, seluruhnya menggunakan 

gabungan arsiran lurus dan lengkung baik itu dengan pensil warna maupun 

dengan drawing pen. Warna yang digunakan adalah warna-warna analogus dan 

komplementer, namun lebih didominasi warna analogus. Untuk memunculkan 

kedalaman ruang pada karya, penulis menggunakan unsur-unsur gelap terang pada 

gambar-gambar ilustrasi tersebut. 

 
B. Saran 

Dengan adanya proyek studi yang penulis buat ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi akademisi UNNES dalam bidang 

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

pendidikan maupun murni atau bahkan mahasiswa prodi DKV, diharapkan 

penulis agar lebih kreatif lagi dalam membuat gambar desain dan melukis. Kreatif 
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baik dalam media berkarya, teknik maupun gagasannya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas seni rupa UNNES. 

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

ilustrasi desain cover buku tulis untuk anak-anak ini dapat menikmati dan dapat 

memanfaatkannya sebagai pembelajaran dalam melakukan apresiasi terhadap 

karya seni rupa. Bagi penulis sendiri, 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 ilustrasi ini 

memberikan banyak pelajaran yang berarti karena dengan bereksplorasi baik 

media maupun tekniknya, maka akan kita temui pemecahan masalah dari segala 

kesulitan yang dihadapi. Begitulah yang seharusnya dilakukan para desainer cover 

buku tulis yang masih amatir, seperti penulis sendiri, agar meningkatkan 

pengetahuannya di bidang teknis dan non-teknis dalam hal mendesain. Alangkah 

baiknya menjadi desainer yang tidak mudah menyerah sebelum terus mencoba. 

Mendesain adalah persoalan hati yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kita 

harus konsisten dengan apa yang telah kita pilih, karena dengan kekonsistenan 

itulah orang akan menjadi besar. Sudah merupakan tugas kitalah, generasi muda, 

untuk melestarikan karya desain di Semarang, Indonesia, bahkan dunia. 
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