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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Folklor berasal dari dua kata majemuk yaitu folk dan lore. Folk memiliki 

arti yang sama dengan kolektif yaitu kelompok yang memiliki keadaan fisik, 

sosial dan kebudayaan yang sama. Lore memiliki pengertian tradisi dari suatu 

folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun secara 

lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat maupun alat 

pembantu pengingat. (Danandjaya, 2002, 1-2) Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

folklor adalah kebudayaan suatu kelompok yang diwariskan secara turun-temurun 

secara lisan atau menggunakan alat pembantu. Menurut Jan Harold Brunvand 

folklor adalah “Materials in culture that circulate traditionally among members of 

any group in different versions, whether in oral or by means of customary 

example.” (1968, 5) 

 Dongeng adalah cerita yang bersifat fiksi atau berasal dari imajinatif yang 

diceritakan untuk hiburan namun banyak yang berisikan nilai pelajaran (moral), 

dongeng merupakan cerita pendek kolektif kesusastraan. Penikmat dongeng 

berasal dari kalangan yang sangat beragam, dimulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa. Namun, anak-anak merupakan penikmat utama dikarenakan kisah-kisah 

dalam dongeng cenderung bersifat imajinatif dan sesuai dengan dunia imajinasi 

anak. (Danandjaya, 2002, 83-84) 
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 Pada dongeng, alur bersifat progresif yaitu yang berawal dari perkenalan  

baik karakter dan latar tempat yang dilanjutkan dengan konflik dan klimaks pada 

akhir cerita. Salah satu tujuan dari pengarang adalah ingin menyampaikan nilai-

nilai moral, konflik antara baik dan buruk.  

 Menurut Elizabeth B. Hurlock, ketika anak-anak berusia 7-12 tahun pada 

masa akhir kanak-kanak, membaca merupakan salah satu hiburan yang digemari 

oleh anak. Anak yang lebih besar akan menyukai buku yang menekankan kisah-

kisah petualangan dan di mana ia dapat membaca tentang tokoh pahlawan sebagai 

tokoh identifikasi diri. Ia lebih menyukai lingkungan yang menyenangkan dan 

positif daripada lingkungan yang kaku dan interaksi yang negatif serta 

menginginkan akhir cerita yang bahagia. (1991, 162)  

 Beberapa buku dongeng yang terdapat di Indonesia memiliki cerita yang 

beragam-ragam, salah satunya adalah “Dongeng Anak Hebat : Kumpulan Kisah.” 

(Gambar 1.1) Buku ini mempunyai gaya ilustrasi naive art dengan menggunakan 

teknik cat air dengan warna yang terang/vibrant, ilustrasi tersebut ditampilkan 

bersebelahan dengan teks. Naive art adalah gaya ilustrasi yang memiliki ciri-ciri 

detail yang sangat rinci dengan menggunakan warna yang terang dan saturated, 

karakteristik utama dari gaya ilustrasi ini adalah tidak adanya perspektif, namun 

hal itu justru menghasilkan ilusi di mana objek yang digambarkan seolah-olah 

melayang pada bidang tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan naive art sering 

diasosiasikan sebagai sebuah gaya yang kekanak-kanakan. Pada penataan layout, 

buku ini menggunakan dua grid dengan penempatan teks berada pada satu 

halaman dan halaman sebelahnya berisikan gambar. 
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Gambar 1.1 Contoh isi buku "Dongeng Anak Hebat: Kumpulan Kisah" 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 
 

Salah satu pengumpul dongeng pertama adalah The Grimm Brothers, 

Jacob (1785) dan Wilhelm (1786) Grimm yang merupakan dua bersaudara editor 

serta akademis, linguist dan periset kultur khususnya kultur Jerman pada akhir 

abad ke-18. The Grimm Brothers mengumpulkan cerita dongeng pada zaman 

romantik, di mana pada zaman tersebut sastra tidak boleh melukiskan keadaan 

realita atau yang nyata, melainkan menciptakan kenyataan yang lebih nyata yang 

berasal dari dugaan dan perasaan. The Grimm Brothers mengumpulkan cerita-

cerita yang menggambarkan kehidupan keras masyarakat Eropa pada saat itu. Di 

mana berpusat pada kisah-kisah penuh semangat, lucu, cinta dan mengajarkan 

kebaikan. Namun, terdapat pula cerita yang mengisahkan ketamakan, serta 

kejahatan lainnya. Maria Tatar, seorang profesor di Harvard University, editor, 

translator dan annotator dari The Annotated Brothers Grimm, menyatakan dalam 

wawancaranya bahwa Grimm Brother sebenarnya menunjukan cerita ini untuk 

mengidentifikasikan dan mempertahankan semangat yang sebenarnya dimiliki 

oleh rakyat Jerman. 
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Cerita yang dikumpulkan oleh The Grimm Brothers tidak asing bagi 

masyarakat dikarenakan banyak diadaptasikan oleh Disney di antara lain 

Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, Rapunzel dan lainnya. Cerita tersebut 

telah diubah oleh Disney dikarenakan cerita asli tersebut mengandung adegan 

yang tidak cocok untuk anak-anak seperti kesadisan, penganiayaan pada anak, dan 

lainnya. Menurut Blair Wright, akademisi Jerman dan periset kultur yang 

berspesialisasi dalam dongeng dan cerita rakyat pada abad ke-19, menyatakan 

bahwa karangan dari Grimm Brothers memiliki bahasa yang akademisi dan 

rasional di mana hal-hal rasional tersebut tidak cocok dengan dongeng anak-anak. 

Sehingga banyak dari orang tua, guru, dan figur agama yang menentang karya 

mereka dikarenakan memiliki nilai-nilai yang tidak berperikemanusiaan, sehingga 

Grimm Brother melakukan revisi pada naskah cerita tersebut dengan 

menambahkan nilai-nilai moral seperti menepati janji, kerja keras, dan lainnya. 

(www.thestar.com)  

Cerita dongeng Jerman memiliki persamaan dengan cerita dongeng di 

Indonesia diantaranya adalah pada stuktur cerita, watak tokoh, penyampaian 

moral secara metafora, maupun nilai-nilai moral disebabkan oleh latar belakang 

sosial budaya yang dimiliki oleh setiap negara tersebut. 
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Gambar 1.2 Cover Depan Buku "Grimm's Fairy Tales" 

Sumber : https://wordsworth-editions.com/collections/children's-classics/grimm's-fairy-tales 

 
 

Pada buku Grimm’s Fairy Tales oleh The Grimm Brothers yang pertama 

kali terbit pada tahun 1812 yang berisikan kumpulan-kumpulan cerita dongeng 

oleh Grimm Brother, kesan yang ditimbulkan oleh cerita tersebut mempunyai 

kecenderungan ‘seram’ di mana latar yang diambil berada di hutan. Pada edisi 

Wordsworth, buku tersebut memiliki target market ditujukan kepada anak-anak 

yang berusia dari 7-12 tahun. (www.wordsworth-editions.com) 

Desain grafis adalah bentuk dari komunikasi visual yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada audiens, dengan menggunakan 

dua komponen utama yaitu tipe dan visual. Visual sendiri memiliki pengertian 

luas yang dapat mencakup representasi, abstrak dalam bentuk fotografi, ilustrasi, 

gambar, lukisan, cetakan, dan elemen gambar seperti piktogram, tanda, atau 

simbol. (Robin Landa, 2011, 107).  

Ilustrasi sendiri dapat menyampaikan pesan yang cepat dan tepat dengan 

menggambarkan suasana yang penuh dengan emosi dikarenakan dapat mengurai 

informasi dalam bentuk visual bukan dengan kata-kata. (Robin Landa, 2011, 111) 
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Menurut Artini Kusmiati R. et al. Ilustrasi merupakan alat pembantu untuk 

mengkomunikasikan pesan secara cepat, tepat dan tegas yang dapat 

menggambarkan konsep-konsep abstrak atau menggambarkan sesuatu yang belum 

ada serta menguraikan cerita dengan suasana yang penuh dengan emosi. (1999, 

44-51)  

Penggunaan ilustrasi pada buku memiliki tujuan untuk menyampaikan 

pesan penulis kepada pembaca serta membawa suasana cerita secara optimal, 

terutama pada buku dongeng di mana keseluruhan kisah tersebut mengandung 

unsur fantasi dan cenderung mempunyai kejadian atau peristiwa mustahil seperti 

mahluk, sihir, dan lain sebagainya. Pembaca akan lebih mudah mengimajinasikan 

konsep cerita tersebut. 

 

 
Gambar 1.3 Isi buku "Grimm's Fairy Tales" 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 Secara desain, buku Grimm’s Fairy Tales (gambar 1.3) mempunyai 

ilustrasi yang ditampilkan pada akhir cerita menggunakan gaya realis dengan 

teknik engraving atau seni pahat yang populer pada tahun 1790 hingga awal abad 
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ke-20 dengan menggunakan warna hitam putih, ilustrasi tersebut digunakan 

sebagai pelengkap dari teks yang menggambarkan satu adegan dari cerita tersebut. 

Serta beberapa ilustrasi digunakan sebagai alat dekoratif pada buku. Buku 

“Grimm’s Fairy Tales” memiliki 53 cerita dengan ukuran: 12.5x19.5 cm, dengan 

ketebalan : 272 halaman. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-

masalah desain pada buku "Grimm's Fairy Tales" serta gap sebagai berikut. 

1. Menurut Elizabeth B. Hurlock "anak-anak menyukai kisah petualangan, di 

mana terdapat tokoh pahlawan sebagai identifikasi diri. Serta menyukai 

lingkungan yang menyenangkan dan positif." Maka dalam perancangan, 

aspek tokoh pahlawan sebagai identifikasi diri serta kisah petualangan 

dapat menjadi pertimbangan. 

2. Diperlukan pertimbangan dalam aspek-aspek ilustrasi khususnya untuk 

mengkomunikasikan pesan dari konten buku. 

3. Dibutuhkannya alternatif desain dari konten buku Grimm's Fairy Tales 

yang mempunyai kesan seram. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, telah diperlihatkan 

permasalahan-permasalahan desain komunikasi visual terhadap buku “Grimm’s 

Fairy Tales.” Perancangan visualisasi dilakukan sebagai alternatif desain dari 

konten buku dalam bentuk seri ilustrasi, pembentukan ilustrasi digagas dan 
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disesuaikan dengan konten dari buku, sehingga dapat menceritakan pesan yang 

diangkat dalam konten buku. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan penyusunan perancangan visualisasi “The Grimm’s Fairy Tales” 

adalah memberikan alternatif desain konten buku dalam bentuk seri ilustrasi yang 

ditujukan kepada anak yang berusia 7-12 tahun yang bertujuan 

mengkomunikasikan pesan melalui bentuk ilustrasi dengan menerjemahkan teks 

ke dalam bentuk visual atau ilustrasi pada studi kasus buku Grimm's Fairy Tales. 

 

1.5 Manfaat 

 1.5.1 Bagi Masyarakat 

  Penulis berharap dengan adanya ilustrasi dari karya tugas akhir ini, 

 masyarakat dapat melestarikan cerita dongeng dengan menikmati desain-

 desain yang baru serta mendapatkan pengalaman yang ingin disampaikan 

 dalam cerita dongeng tersebut. 

 
 
 1.5.1 Bagi Dunia Keilmuan 

  Penulis berharap dengan adanya karya tugas akhir yang berupa 

 visualisasi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi serta bahan 

 dan acuan referensi pembelajaran dalam penerjemahan teks ke dalam 

 bentuk visual. 
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 1.5.1 Bagi Pengguna 

  Penulis berharap dengan karya tulis ini, eksplorasi visual dalam 

 sarana penerjemahan teks ke dalam bidang ilustrasi dapat dijadikan 

 inspirasi bagi penggunanya.  

 
 

 
 
 
 


