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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


