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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perancangan 

 

Menurut Nataniel Dengen dan Heliza Rahmania Hatta (2009), 

perancangan didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan 

prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau 

sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi 

fisiknya. Untuk mengendalikan proses desain.(Siregar & Melani, 2019)  

Menurut Soetam Rizky mengungkapkan bahwa Perancangan 

adalah “Proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan 

dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya 

melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan 

juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya”. 

(Mahyuni et al., 2014) 

Menurut Robert  J. Verzello/John Reuter III, perancangan sistem 

adalah tahap setelah analisis  dari siklus pengembangan sistem; 

pendefinisian  dari kebutuhan-kebutuhan fungsional  dan  persiapan 

untuk  rancang bangun  implementasi, menggambarkan bagaimana 

suatu  sistem  dibentuk (Sri et al., 2011) 

Pengertian Perancangan Menurut Jogiyanto perancangan 

mempunyai 2 maksud, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada 

pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada 

pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. (Hanik 

Mujiati, 2013)  

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan 

Perancangan adalah suatu proses yang digunakan untuk merealisasikan 

atau menggambarkan sebuah desain dengan menggunakan teknik 
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bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan guna untuk 

penggambar bentuk desain secara jelas. 

2.2 Media  

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari “medium” yang secara  harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat  

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Istilah media sangat populer  dalam bidang komuikasi. 

(Sudjana, 2015) 

Media memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1. Fungsi edukatif 

yakni bahwa setiap kegiatan media komunikasi 

mengandung sifat mendidik karena di dalamnya memberikan 

pengaruh pendidikan. 

2. Fungsi social 

Media komunikasi memberikan informasi aktual dan 

pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan sosial orang. 

3. Fungsi ekonimis 

Media komunikasi dapat digunakan secara intensif pada 

bidang-bidang pedagang dan industri. 

4. Fungsi politis 

Dalam bidang politik media komunikasi dapat berfungsi 

terutama politik pembangunan baik material maupun spiritual. 

5. Fungsi seni dan budaya 
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Perkembangan ke bidang seni dan budaya dapat tersebar 

lewat media komunikasi 

2.3 Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah bentuk sastra lisan lainnya yang ada di 

Indonesia. Cerita rakyat adalah bentuk kekayaan sejarah dan budaya 

Indonesia yang berbentuk prosa dan dapat menjadi ciri khas suatu 

daerah tertentu. Fungsi dari cerita rakyat sendiri adalah sebagai 

hiburan, pendidikan, dan penyampaian pesan moral. Selayaknya sastra 

lisan lain, penyebaran cerita rakyat pun melalui media lisan dari mulut 

ke mulut dan generasi ke generasi yang berpeluang mengakibatkan 

adanya versi dalam setiap cerita rakyat yang ada.(Aisah, 2015) 

Cerita rakyat juga memiliki fungsi sebagai penggalang rasa 

kesetiakawanan diantara warga masyarakat yang menjadi pemilik 

cerita rakyat tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa cerita 

rakyat itu lahir ditengah masyarakat tanpa diketahui lagi siapa yang 

menciptakan pertama kali. Fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah 

sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam 

masyarakat. Dalam cerita rakyat terkadang ajaran-ajaran etika dan 

moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu 

di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu 

dihindari. Cerita rakyat bagi warga masyarakat pendukungnya bisa 

menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan social. (Purwanto, 

2014).  

Berarti dapat disimpulkan cerita rakyat adalah bentuk sastra 

atau cerita yang muncul dari tengah lingkungan masyarakat tanpa 

diketahui siapa yang menciptakannya dan mempunyai beberapa fungsi 

yang digunakan sebagai masyarakat tersebut. 
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2.4 Komik 

   Menurut Adi Kusrianto (2007) Komik adalah rangkaian 

gambar yang disusun untuk menggambarkan suatu cerita. Oleh karena 

itu bisa disebut sebagai cerita bergambar. Selain gambar, komik juga 

dilengkapi dengan teks yang ditampilkan sebagai dialog maupun 

sekedar keterangan gambar. Pada umumnya, sebuah komik 

menampilkan peranan seorang tokoh atau karakter.(Shobaru, 

Mochammad, 2017) 

Hikmat Darmawan mengatakan pada bukunya komik adalah 

bercerita atau mengungkap suatu ide dengan gambar, komik adalah 

medium bercerita dan berekspresi menggunakan bahasa-gambar yang 

sengaja disusun. Hikmat Darmawan mengutip pemahaman Scott 

McCloud terhadap komik yaitu imaji-imaji bersifat gambar atau selain 

gambar yang dijajarkan dalam sekuens yang disengaja dan 

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan 

tanggapan estetik dalam diri pembaca.(Romario  Rahmatsyam, 2014) 

Komik adalah sebuah narasi yang diceritakan melalui gambar 

yang diatur dalam garis-garis horisontal, setrip, atau kotak, yang 

disebut panel, dan dibaca seperti teks verbal dari kiri ke kanan. Komik 

biasanya menggambarkan petualangan satu karakter atau lebih dalam 

rangkaian waktu yang terbatas. Dialog yang direpresentasikan oleh 

kata-kata yang dilingkari di dalam balon yang dikeluarkan dari mulut 

atau kepala karakter yang berbicara.(Patricia, 2018) 

Jadi dapat disimpulkan komik adalah kumpulan gambar yang 

tersusun secara sistematis dimana gambar tersebut bercerita ataupun 

mempunyai ide atau informasi yang ingin disampaikan dengan 

bantuan dialog atau kata-kata.   

Buku komik merupakan bentuk kegiatan komunikasi. Jika 

seseorang mempunyai beberapa ide untuk dibagikan, mereka akan 
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mengembangkan ide-ide tersebut menjadi lebih baik sehingga si 

pembaca/penonton mampu memahami dengan mudah ide tersebut.  

Menurut Will Eisner (1985), komik sebagai bahan bacaan ketika 

komik mencapai bentuk novel sebagai cerita yang utuh, buka hanya 

sekedar bundel kumpulan lelucon, tampaklah suatu parameter suatu 

struktur. Ketika komik dihayati sebagai kesatuan yang utuh maka 

elemen-elemennya akan membentuk karakter suatu bahasa. Komik 

berkomunikasi dengan mengandalkan kebersamaan pengalaman 

visual dari si pembuat ataupun si pembaca komik. (Ajidarma, 2011, 

38). 

Beberapa karakteristik komik antara lain: (a) komik terdiri atas 

berbagai situasi cerita bersambung, (b) komik bersifat humor, (c) 

perwatakan lain dari komik harus dikenal agar kekuatan medium ini 

bisa dihayati, (d) komik memusatkan perhatian di sekitar rakyat, (e) 

cerita pada komik mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat 

segera mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan serta tindakan 

dari perwatakan tokoh utamanya, (f) ceritanya ringkas dan menarik 

perhatian, (g) dilengkapi dengan aksi bahkan dalam lembaran surat 

kabar dan buku-buku, (h) komik dibuat lebih hidup serta diolah 

dengan pemakaian warna – warna utama secara bebas. (Arfiliana, 

2014:27) 

2.3.1 Unsur-unsur komik 

  Menurut burger unsur-unsur komik diantara lain yaitu : 

1. Karakter dalam komik harus jelas pendeskripsiannya 

2. Adanya ekspresi wajah karakter yang nyata dan sesuai keadaan 

3. Adanya balon kata yang berisikan kalimat dialog antar tokoh 

mengenai materi 

4. Garis gerak sehingga gambar terlihat hidup; (5) adanya latar 

yang nyata dan sesuai konteks materi 
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5. panel dalam komik berurutan dari setiap gambar dan materi 

sehingga terjaga kelanjutan cerita yang sedang berlangsung. 

(Lubis, 2018) 

2.5 Gaya Gambar 

Gaya gambar dalam kalangan komikus sangat beragam, kalau 

diibaratkan seperti segi tiga sama kaki. Di mana wilayah kiri dikuasai 

para komikus yang tertarik pada keindahan alam berupa gaya gambar 

realis. Sedangkan kanan dikuasai oleh komikus yang tertarik pada 

keindahan gagasan berupa gaya gambar kartun. Adapun pada wilayah 

puncak segitiga dikuasai oleh komikus yang tertarik pada keindahan 

seni. Di sini gambar mengalami proses abstraksi dimana bentuk garis 

dan warna dapat menjadi dirinya sendiri, adapun abstraksi diistilahkan 

sebagai jenis bentuk non-gambar di mana kita tidak perlu berusaha 

mencari kemiripan dan makna. (Scott Mcloud, 2001: 50) 

Dalam pengambaran komik, setiap komikus pasti mempunyai 

gaya yang berbeda-beda dalam penggambarannya. Ini dikarenakan 

setiap komiskus ingin membuat karyanya memiliki sebuah identitas. 

Berikut adalah gaya gambar yang sering digunakan oleh komikus : 

a. Realis 

 

Gambar 2.1 gaya gambar realis 

(Sumber: Streit, 2014 ) 
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Gaya gambar realis adalah karakter dibuat semirip 

mungkin sesuai dengan anatomi dan fisiologi, postur tubuh, wajah 

dan ras manusia atau satwa, tumbuhan dan makhluk ras 

lainnya.(Janottama et al., 2017) 

Melalui aliran realis, komikus menampilkan keindahan dan 

kerumitan dunia fisik untuk mengutamakan penampilan 

luarnya.(Dewanto, 2011) 

b.  Kartun 

 

Gambar 2.2 gaya gambar kartun 

(Sumber: Streit, 2014 ) 

Gaya gambar ini merupakan penyederhanaan dari bentuk 

realis, dimana proporsi bentuk tidak menyerupai aslinya. Dalam 

bentuk kartun gambar tidak mengutamakan penampilan dunia 

fisik, melainkan mengutamakan gagasan suatu bentuk serta 
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menempatkan dirinya dalam konsep rupa. (Janottama et al., 

2017). 

Kartun merupakan kebalikan dari realis, dalam kartun 

komikus menggambarkan penampilan dunia di dalamnya. 

(Dewanto, 2011). 

Kombinasi tersebut memungkinkan para pembaca untuk 

menjadikan diri mereka sebagai salah satu tokoh karakter komik dan 

memasuki dunia komik dengan aman, satu sisi garis untuk melihat dan 

satu sisi garis untuk menjadi. (Scott Mcloud, 2001). 

1. Manhwa 

 

Gambar 2.3 gaya gambar Manhwa 

(sumber : fauziah & Ds, 2020) 

Dalam perkembangannya gaya komik juga berkembang dengan 

seiringnya jaman dan tiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri 
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dalam penggambaran gaya komik. Seperti juga pada gaya komik yang 

berasal dari korea selatan yaitu Manhwa. Gaya komik Manhwa lebih 

mengarah pada gaya kartun, karena penggambaran yang sederhana 

dan tidak mengikuti pada bentuk objek aslinya. 

Manhwa sendiri merupakan penyebutan manga (komik Jepang) 

yang berarti „mata besar‟ di Korea. Beberapa perbedaan mencolok 

antara manga dan manhwa diantaranya cara baca, proporsi, dan 

pewarnaan. Manga komik Jepang dibuka dari kiri ke kanan dan dibaca 

dari kanan atas ke kiri atas lalu kanan bawah ke kiri bawah dengan 

pola zi zag. sementara Manhwa dibuka dari kanan ke kiri dan dibaca 

dari kiri atas ke kanan atas kemudian kiri bawah ke kanan bawah. 

Proporsi pada manhwa cenderung ideal dibandingkan manga tapi tetap 

melebih lebihkan. Manhwa cendrung berwarna dan manga cendrung 

dalam format hitam putih. (fauziah & Ds, 2020) 

 

 


