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MOTTO :  

“Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. Tapi pastikan Anda tidak 

melakukan kesalahan yang sama dua kali.” 

- Akio Morita 

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Sesungguya 

Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai 

(Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), 

Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”  

- QS. Al-Insyirah, 6-8 

Kupersembahkan Kepada :  

- Alla SWT 

- Kedua orang tua tercinta 

- Saudara-saudariku tersayang 

- Bapak Hendra Rotama S.Pd.,M.Sn, atas bimbingannya 

- Para pendidik yang terhormat 

- Teman-teman seperjuangan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

Perkembangan desain saat ini sangat pesat dalam kemajuan teknologi 

yang mempermudah dalam membuat desain grafis menjadi mempunyai arti 

tersendiri untuk saat ini. Menurut Ma’shumah dalam Ismail (2001: 216) TK 

sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan 

sekolah merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh segi kepribadian 

anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga 

kependidikan sekolah. 

Sekolah alam Palembang (SaPa) telah berdiri sejak tahun 2005. 

Sekolah alam Palembang (SaPa) adalah salah satu bentuk pendidikan 

alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama sebagai 

pembelajaran siswa didiknya. Sekolah Alam Palembang (SaPa) 

mengutamakan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Murid dilatih untuk 

terbiasa mengungkapkan pendapat dan juga berakhlak baik. Sekolah Alam 

Palembang (SaPa) menjamin setiap murid dapat mempraktekan materi yang 

dipelajari secara langsung dalam kehidupan yang lebih baik. (Ekasari, 

wawancara, 5 november 2018). 

Proses belajar siswa TK Sekolah Alam Palembang (SaPa) salah satuya 

dengan menggunakan media coloring book, dengan tema little farm, little 

forrest, dan green lab. Coloring book merupakan salah satu media yang 

membatu siswa TK dalam berimajinasi, berkreasi dan meningkatkan 
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kreativitas dalam mewarnai dan juga memilih warna. Keberadaan coloring 

book yang sekarang belum sesuai dengan tema yang di terapkan di Sekolah 

Alam Palembang (SaPa). (Aisyah, wawancara, 5 november 2018). 

Coloring book yang digunakan sebelumnya menggunakan tema umum 

untuk siswa TK yang tentunya tidak sesuai dengan kurikulum (SaPa). 

Keberadaan coloring book yang sesuai dengan kurikulum menjadi hal yang 

sangat pening untuk perkebangan (SaPa) keedepannya, sebab kurikulum serta 

visi dan misi (SaPa) harus saling terkait satu sama lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membuat coloring 

book sebagai media untuk  mengedukasi siswa TK pada Sekolah Alam 

Palembang (SaPa). Penulis mengambil judul Laporan Praktik Kerja Lapangan 

“Perancangan Coloring Book untuk siswa TK Sekolah Alam Palembang 

(SaPa) dengan tema  “Kids for Nature”. 

1.2    Ruang Lingkup PKL 

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas “Perancangan 

coloring book untuk siswa TK Sekolah Alam Palembang (SaPa) dengan tema 

“Kids for Nature”. Agar pengerjaan desain dan implementasi iklan ini terarah, 

penulis akan menetapkan ruang lingkup meliputi: 

1. Desain yang akan dihasilkan berupa  ilustrasi dengan menggunakan 

perangkat lunak (software) Adobe ilustrator CS6 sebagai alat gambar. 

2. Konten yang terdapat didalam ilustrasi, meliputi: kurikulum 

pembelajaran, edukasi. 
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1.3    Tujuan dan Manfaat PKL 

1.3.1  Tujuan 

Tujuan dari Praktik Kerja merupakan sebuah kesempatan 

bagi setiap mahasiswa. Kerja praktek dilaksanakan dalam rangka 

untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Praktek Kerja 

Lapangan. Mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sebagai 

upaya dalam mempersiapkan dan membekali diri menjadi pekerja 

profesional, khususnya dalam bidang Desain Komunikasi Visual. 

1.3.2      Manfaat 

1.3.2.1     Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Mendapat pengalaman mengenai cara membina 

hubungan kerja yang professional terhadap seluruh 

karyawan yang ada dalam lingkungan lembaga. 

2. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama belajar di Sekolah Alam Palembang. 

3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa/i dalam 

merancang dan mendesain ilustrasi. 

                   1.3.2.2     Manfaat Bagi Tempat PKL 

Membantu yayasan dalam memperkenalkan dan 

mengedukasi siswa TK agar tertarik untuk lebih mencintai 

lingkungan. 
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1.3.2.3    Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai bahan pedoman dan referensi bagi penulis 

lain untuk dijadikan perbandingan dalam menyusun 

laporan Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya. 

1.4    Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

1.4.1      Tempat PKL 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

yayasan Sekolah Alam Palembang, Jalan Gubernur H Bastari, 

Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan  302657. 

1.4.2      Waktu Pelaksanaan PKL 

Waktu penulis melaksanakan Praktik Keja Lapangan yaitu 

selama satu bulan, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 

tanggal 3 September 2018. Praktik kerja lapangan sendiri 

dilaksanakan dari pukul 08.00-16.00 WIB. 

1.5    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis antara lain: 

1.5.1       Observasi 

Menurut Sugiyono dalam Adhiimsyah (2017: 481) 

observasi adalah pengamatan secara langsung pada obyek 

penelitian.  Dengan demikian observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non-partisipasi.  Penulis mengamati 

secara langsung materi yang akan dipelajari dan juga fasilitas-
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fasilitas yang ada dalam mendukung jalannya program edukasi pada 

siswa TK Sekolah Alam Palembang. Pada tahap akhir observasi ini, 

penulis mengamati apa yang bisa dilakukan untuk mengedukasi 

siswa TK salah satunya dengan menggunakan coloring book. 

1.5.2      Studi Pustaka 

 Menurut Atmoko (2017: 88) sutudi pustaka adalah teknik 

mengumpulan literatur pendukung penelitian, baik dari buku 

referensi ataupun dari browsing internet. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan buku buku 

dan laporan- laporan ilmiah yang berkaitan dengan desain ilustrasi 

sebagai salah satu program edukasi.  

1.5.3      Wawancara 

Menurut Dian (2017: 43) wawancara adalah suatu bentuk 

berkomunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini penulis 

mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada 

pihak Sekolah Alam Palembang. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 5 November 2018, pukul: 12:30 WIB dengan Ibu. Siti 

Aisyah, S.Pi selaku kepala Sekolah TK SaPa. Pukul: 14:00 WIB dan 

Ibu. Nurbaiti Ekasari, S.Si., M.Pd selaku Direktur Sekolah Alam 

Palembang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Desain 

Menurut Wawan (2012: 62) desain merupakan tahap 

melakukan pemikiran untuk mendapatkan cara terefektif dan efisien 

mengimplementasikan sistem dengan bantuan data yang didapatkan 

dalam tahap analisa. Tujuan tahapan desain adalah untuk 

mengidentifikasi tujuan pokok dari hasil yang ingin dicapai media 

pembelajaran interaktif. 

Menurut Madyana dalam Nora (2012: 55) desain adalah 

kegiatan pemecahan masalah atau inovasi teknologis yang bertujuan 

untuk mencari solusi terbaik (sistem, proses, konfigurasi fisikal) 

dengan jalan memformulasikan terlebih dahulu gagasan inovatif 

tersebut ke dalam suatu model dan kemudian merealisasikan 

kenyataan secara kreatif. 

Berdasarkan pengertian desain menurut penelitian diatas, 

penulis dapat mengambil suatu pemahaman yaitu, Desain merupakan 

sebuah proses kreatif, baik ini berujud sebuah rencana, konsep, atau 

berbentuk benda, untuk menciptakan sebua karya yang menarik dan 

dapat diterima oleh masyarakat. 
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2.1.2  Warna   

Menurut Soegeng dalam Dharsono (2004: 48) Warna 

merupakan kesan yang ditimbulkan cahaya pada mata. Warna 

sebagai salah satu elemen atau medium seni rupa, merupakan unsur 

susun yang sangat penting, baik dibidang seni murni maupun seni 

terapan. Bahkan lebih jauh dari pada itu warna sangat berperan 

dalam segala aspek kehidupan manusia.  

Menurut Gavin Ambrose dan Paul H arris dalam Nadya 

(2018: 1100) warna adalah elemen pertama yang diperhatikan ketika 

melihat suatu objek pertama kali. Warna adalah elemen kunci dari 

desain grafis, sebuah alat yang dapat digunakan untuk menarik 

perhatian, mengarahkan pandangan, dan memberitahu audience 

tentang reaksi yang terjadi saat informasi diberikan.  

Berdasarkan pengertian warna menurut penelitian diatas, 

penulis dapat mengambil suatu pemahaman yaitu, warna merupakan 

kesan yang ditimbulkan cahaya pada mata yang menjadi sebuah alat 

komunikasi efektif untuk mengungkapkan pesan atau informasi 

tanpa menggunakan tulisan dan bahasa dan sangat berperan dalam 

segala aspek kehidupan manusia.  

2.1.3   Garis  

Garis merupakan dua titik yang dihibungkan. Pada dunia seni 

rupa seringkali kehadiran “garis” bukan hanya sebagai garis tetapi 

kadang sebagai simbol emosi yang diungkapkan lewat garis, atau 
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lebih tepat disebut goresan. Garis punya peranan untuk 

menggambarkan sesuatu secara representative, seperti yang terdapat 

pada gambar ilustrasi dimana garis merupakn medium untuk 

menerangkan kepaada orang lain. 

2.1.4  Coloring Book 

Menurut Ang dalam Lidya (2016: 3) coloring book adalah 

sebuah buku Ilustrasi yang berisi kumpulan informasi dengan 

menggunakan ilustrasi sebagai penjelas dari isi yang disampaikan. 

Namun dalam buku ini, ilustrasi adalah komponen yang paling 

mendominasi ketimbang teks. Teks dan ilustrasi memiliki hubungan 

dan saling menjelaskan. Hubungan yang dimaksud adalah samasama 

terikat dengan tema dan topik bahasan.  

Menurut Sania  dan Fanori dalam Lidya (2016: 3) pengertian 

umum ilustrasi yaitu segala sesuatu yang berfungsi untuk 

menerangkan, menghidupkan, dan memperindah kehidupan, cerita, 

kejadian dan lainnya. Sedangkan pengertian khusus yaitu jenis 

gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu 

naskah tertulis baik berupa bacaan, cerita, berita, artikel dan lainnya 

agar mudah dimengerti maksud atau isinya. 

2.1.5  Desain Grafis  

Menurut Dewojati (2009: 175) desain grafis adalah suatu 

media untuk menyampaikan informasi melalui bahasa komunikasi 

visual dalam wujud dwimatra ataupun trimatra yang melibatkan 
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kaidah-kaidah estetik. Elemen-elemen desain yang utama terlibat 

dalam desain grafis adalah sebagai bahan pokok (ingredients) yang 

berupa garis, huruf, bentuk (shape) dan tekstur. Sedangkan struktur 

(structure) nya adalah pengorganisasian elemen-elemen desain 

tersebut. Struktur desain yang baik adalah hasil integrasi prinsip-

prinsip desain yang akurat pada proses  penempatannya. Prinsip-

prinsip desain yang utama terdiri dari keseimbangan (balance), 

kontras, unity, nilai (value) dan warna. Sebagai akibat dari proses 

interaksinya dengan dunia seni, sosial budaya, industri dan 

perdagangan, maka berbagai corak atau style desain grafis semakin 

kaya dan berwarna-warni.  

Menurut Danang (2014: 61) desain grafis merupakan salah 

satu bentuk teknik penting dalam proses desain, keahlian merancang 

grafik dan tipografi menjadi salah satu kunci untuk menunjang 

keberhasilan sistem manusia - komputer, karena antar muka yang 

disusun dapat menjadi luwes, serta pemilihan warna dan kecermatan 

perlu diperhatikan  sehingga tidak memberikan rasa bosan. 

2.2  Gambaran Umum Yayasan  

2.2.1 Sejarah Yayasan  

Sekolah Alam Palembang (SaPa) didirikan padatanggal 5 

bulan Juli tahun 2005 dengan visi melahirkan khalifatullah filardh 

yang rahmatan lil ‘alamiin. Diawali dengan 10 siswa (Kelompok 

bermain 2 orang, taman kanak-kanak 7 orang dan Sekolah Dasar 1 



10 

  

orang) dan 6 orang guru (Kepala sekolah 1 orang, Kelompok 

Bermain 1 orang, Taman Kanak-kanak 2 orang, Sekolah Dasar 1 

orang, Al-Qur’an 1 orang). Seiring berjalannya waktu, SM (SMP-

SMA) SAPA ikut didirikan pada tahun 2011. Sejak tahun berdirinya 

Sekolah Alam Palembang menerapkan kelas inklusi (khusus) bagi  

siswa berkebutuhan khusus untuk bergabung dengan kelas regular 

dengan kuota maksimal 2 siswa perkelas. Sekolah ini berdiri atas 

prakarsa Prof. DR.Dr. H. Yuwono, M.Biomed beserta istri di bawah 

naungan Yayasan Ustadziyatul Alam. (Ekasari, wawancara, 5 

november 2018). 

2.2.1.1 Motto 

Moto Sekolah Alam Palembang (SaPa) Sekolah Terindah 

Dalam Hidupku 

2.2.1.2 Visi dan Misi  

Visi  

Menjadi sekolah unggul pada tahun 2025 dalam 

melahirkan generasi pemimpin berakhlak kokoh, cerdas, 

terampil dan mandiri sesuai bakat. 

Misi 

1. Menyelenggarkan pendidikan yang menumbuhkembangkan 

spiritual, mental, intelektual dan keterampilan fisik. 
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2. Menyelenggarakan pendidikan yang mengasah dan 

melejitkan potensi siswa sesuai bakatnya. 

3. Mengelola lembaga pendidikan secara professional untuk 

mencapai standard mutu terbaik. 

4. Membangun kerjasama yang harmonis antara sekolah, 

orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah. 

2.2.2     Struktur Organisani dan Uraian Tugas Wewenang 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH ALAM PALEMBANG (SaPa) 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

                                                       

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekolah Alam Palembang (SaPa). 

(Sumber: Sekolah Alam Palembang, 2018). 

2.2.3     Tugas dan Wewenang 

Berikut ini adalah pembagian tugas dan wewenang berdasarkan 

struktur organisasi yang ada : 



12 

  

1. Ketua Yayasan 

Ketua yayasan merupakan seorang penyelenggara pendidikan 

yang menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana. 

2. Direktur 

Direktur bertugas memimpin penyelanggaraan pendidikan, 

penelitian, pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, 

siswa, tenaga administrasi dan administrasi sekolah serta hubungan 

baik dengan lingkungan.  

3. Koordinator Tata Usaha 

Koordinator tata usaha bertanggung jawab menyusun, program 

kerja, mengelola arsipan surat menyurat, menyusun perkembangan 

pegawai sekolah dan penyajian data-data sekolah. 

4. Koordinator Lab 

Koordinator Lab merupakan seorang yang memenuhi hal-hal 

yang dapat memperlancar penggunaan laboratorium dalam proses 

belajar disekolah. 

5. Koordinator Perpustakaan 

      Koordinator Perpustakaan mempunyai tugas menjaga 

perpustakaan, membuat program pengelolaan perpustakaan, 

menyusun tata tertib perpustakaan, menjaga kebersihan perpustakaan, 

dan melaksanan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan. 
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6. Koordinator UKS 

Koordinator Perpustakaan mempunyai tugas meyusun program 

kerja UKS, mengusahakan selalu membina kesehatan sekolah, 

meningkatkan terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. 

7. Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA 

Kepala Sekolah mempunyai sebuah tanggung jawab dan ada 

beberapa tuags yang harus dikerjakan seorang kepala sekolah yaitu, 

mampu menjadi edukator atau pendidik, sebagai manajer untuk 

mengoptimalkan SDM dan lainnya, sebagai administrasi yang 

mengelola data sekolah, sebagai suvervisor, sebagai pemimpin untuk 

menata kondisi guru dan karyawan.  

8. Wali Kelas 

Wali kelas juga merupakan guru pengajar yang dibebani tugas-

tugas sesuai mata pelajaran yang diampunya, namun mereka 

mendapat tugas lain sebagai penanggung jawab dinamika 

pembelajaran di dalam kelas tertentu. Wali kelas berasal dari guru 

juga yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, 

serta mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan 

pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan 

akhir dari proses pendidikan. 
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9. Guru 

Guru merupakan profesi yang  mendidik, mengajar dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih 

berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1  Perancangan 

Setelah selesai melakukan praktik kerja lapangan di Sekolah Alam 

Palembang (SaPa), maka pada perusahaan tersebut ditemukan bahwa di SaPa 

keberadaan buku mewarnai (coloring book) yang sekarang belum sesuai 

dengan tema yang di terapkan di Selolah Alam Palembang. 

Penulis akhirnya memutuskan untuk membuat perancangan buku 

mewaranai, sebagai media visual yang berfokus pada pembuatan desain 

ilustrasi yang dijadikan sebagai media edukasi yang menarik. Proses dari 

perancangan buku mewarnai untuk siswa TK Sekolah Alam Palembang (SaPa) 

dengan tema  “Kids for Nature”, tentu memiliki konsep serta tema yang 

mendukung untuk dapat terlaksana dengan baik proyek ini. Selain itu, terdapat 

bahan dan alat yang mampu membantu dalam proses pebuatan proyek ini. 

Adapun konsep yang di terapkan ialah Konsep Perancangan (Pra-Produksi), 

Teknis Pengerjaan (Produksi) dan Penyelesaian Perancangan (Pasca-

Produksi). 

3.1.1  Konsep Perancangan (Pra-Produksi) 

Tahap pra produksi adalah segala kegiatan yang berhubungan 

dengan persiapan sebelum produksi. 
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3.1.1.1  Tema 

Tema yang di terapkan adalah mencintai lingkungan 

dimana karya ini berfungsi  untuk mengedukasi anak-anak TK. 

3.1.1.2  Konsep Visual 

Perancangan buku mewarnai untuk siswa TK Sekolah 

Alam Palembang (SaPa) konsep visual yang di gunakan adalah 

dengan menggunakan subtema peternakan kecil (little farm), 

hutan kecil (little forrest), dan laboratorium alam (green lab) 

yang di terapkan pada buku mewarnai dan penambahan logo 

yayasan beserta penggunaan warna dan tata letak pada cover 

buku mewarnai. 

3.1.1.2.1 Logo 

Perancangan buku mewarnai ini penulis 

menggunakan logo yayasan Sekolah Alam 

Palembang (SaPa) dalam desain cover buku 

mewarnai. Terdapat 7 jenis warna yaitu moderate 

blue dan moderate lime green pada lambang, bright 

red pada latar tulisan kids for nature, vivid blue pada  

tangan yang diambil dari logo sekolah alam nusntara, 

strong yellow dan mostly desaturated dark orange 

pada pohon.  
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Gambar 3.1 Logo Sekolah Alam Palembang (SaPa) 

3.1.1.2.2  Tata Letak (Layout) 

Menurut Gavin Ambrose dan Paul Harris 

dalam Nadya (2018: 1100), Tata letak adalah 

penempatan gambar dan teks dalam sebuah elemen 

desain. tata letak dapat membantu atau menghalangi 

penerimaan informasi disajikan dalam sebuah karya. 

tata letak yang kreatif dapat memberikan nilai lebih 

bagi para pembaca, sedangkan tata letak yang 

sederhana dapat memungkinkan konten untuk lebih 

mudah dicerna, Tata letak memiliki beberapa prinsip 

dasar, antara lain:  

1. Urutan (Sequence)  

2. Penekanan (Emphasis)  

3. Keseimbangan (Balance)  

4. Kesatuan (Unity) 
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Disini penulis menggunakan tata letak 

kesatuan (unity). Tata letak tersebut dipilih untuk 

memberikan kesan rapi dan juga menyesuaikan 

konten yang ada. 

3.1.1.2.3  Pola 

Pola yang di gunakan menyesuaikan tema 

peternakan kecil (little farm), hutan kecil (little 

forrest), dan laboratorium alam (green lab). Sebuah 

pola anak kecil, hewan dan tumbuhan yang baik di 

rancang menggunakan penerapan elemen-elemen 

visual yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat mengkomunikasikan identitas. 

Ada beberapa elemen-elemen yang 

membangun sebuah pola daun, antara lain: 

1. Garis 

Garis dalam desain grafis dibagi menjadi 

4, yaitu: vertikal, horizontal, diagonal, dan kurva. 

Pekerjaan desain grafis, garis digunakan untuk 

memisahkan posisi antara elemen grafis lainnya 

di dalam halaman. Selain itu bisa digunakan 

sebagai penunjuk bagian-bagian tertentu dengan 

tujuan sebagai penjelas kepada pembaca. 

2. Bentuk 
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Menurut Dharasono (2004: 17) bentuk 

adalah suatu bidang yang terjadi karena dibatasi 

oleh sebuah kontur (garis) dan atau dibatasi oleh 

adanya warna yang berbeda atau oleh gelap 

terang pada arsiran atau karenanya adanya 

tekstur. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis 

menyimpulkan bahwa bentuk memiliki 

perubahan wujud berupa stilisasi, distorsi, dan 

transformasi. 

3. Warna 

Menurut Vinsensius (2004: 22) warna 

sebuah obyek ditentukan bagaimana cahaya yang 

jatuh pada obyek dan dipantulkan ke mata kita. 

Sebab cahaya memiliki spektrum (rangkaian 

sistematis) warna, dan spektrum warna 

tersebutlah yang membantu manusia mengenali 

warna.  

Berdasarkan penjelasan di atas penulis 

menyimpulkan filosofi gambar anak kecil, hewan 

dan tumbuhan dalam penerapan desain yang di 

rancang penulis adalah bagian elemen bentuk 

yang mendefinisikan alam, natural, hidup dan 
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tumbuh, kehidupan dengan semangat dan energi. 

Berikut adalah konsep pola yang akan di gunakan 

pada buku mewarnai. 

3.1.1.3  Konsep Huruf 

Huruf merupakan bentuk visual yang dibunyikan 

sebagai kebutuhan komunikasi verbal. Sedangkan tipografi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf dan 

penggunaannya dalam aplikasi desain komunikasi visual, yang 

merupakan elemen  penting. Huruf memiliki beberapa 

karakteristik fungsi dan maknanya yang berbeda-beda.  

Pada perancangan buku mewarnai ini penulis 

menggunakan jenis huruf  Tempus Sans ITC, Tahoma, Snap 

ITC,  Segoe Print. Huruf tersebut mempunyai tujuan masing-

masing untuk memastikan agar informasi yang ingin 

disampaikan oleh suatu karya desain komunikasi visual dapat 

dimengerti dengan tepat.  

           

Gambar 3.2 Font Tempus Sans ITC 

(Sumber: Dokumen pribadi Mariam Ulfa) 
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Gambar 3.3 Font Tahoma 

(Sumber: Dokumen pribadi Mariam Ulfa) 

 

 

Gambar 3.4 Font Snap ITC 

(Sumber: Dokumen pribadi Mariam Ulfa) 

 

 

Gambar 3.5 Font Segoe Print 

(Sumber: Dokumen pribadi Mariam Ulfa) 

3.1.1.4  Konsep Warna 

Menurut Kartika dalam bukunya yang berjudul seni 

rupa modern (2004: 49) Demikian eratnya hubungan warna 

dengan kehidupan manusia, maka warna mempunyai peranan 

yang sangat penting, yaitu: warna sebagai warna, warna sebagai 
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representasi alam, warna sebagai lambang atau simbol, dan 

warna sebagai simbol ekspresi. 

Berdasarkan perancangan ini, penulis menggunakan 

konsep warna sebagai warna. Menggunakan perpaduan 

moderate blue dan moderate lime green pada lambang, bright 

red pada latar tulisan kids for nature, vivid blue pada  tangan 

yang diambil dari logo sekolah alam nusntara, strong yellow dan 

mostly desaturated dark orange pada pohon sebagai pembeda 

antara logo perusahaan dengan desain penambah visual lain 

yang di terapkan pada cover buku mewarnai. 

Berikut contoh warna yang di terapkan pada pola yang 

akan di gunakan pada cover buku mewarnai. 

 

Gambar 3.6 Warna Pada Cover Depan 
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Gambar 3.7 Pallete Warna Pada Cover 

3.1.1.5  Alat dan Bahan 

Proses pembuatan buku mewarnai di Sekolah Alam 

Palembang (SaPa), memiliki beberapa alat guna mempermudah 

melakukan proses pembuatan yang telah di rencanakan. Alat 

yang digunakan adalah kertas HVS, pensil, penghapus, 

sketchbook, laptop, dan software yaitu  Adobe Illustrator CS6.. 

3.1.2  Teknis Perancangan (Produksi) 

Pada tahap ini akan dibuat penjelasan tahap demi tahap proses 

pembuatan proyek dengan rinci dan jelas sehingga bisa menjadi gambaran 

bagaimana proses pengerjaan dan perancangan proyek. 

3.1.2.1  Tahapan Pengerjaan 

3.1.2.1.1  Tahap Pertama 

Pada tahap ini penulis melakukan proses 

membuat konsep bersama dengan pembimbing PKL 

sehingga sesuai dengan jenis tema buku mewarnai TK 

Sekolah Alam Palembang (SaPa).  
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Gambar 3.8 Sketsa Angsa 

\  

Gambar 3.9 Sketsa Kambing 
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Gambar 3.10 Sketsa Ayam 

                                               

Gambar 3.11 Sketsa Ikan 

                                               

Gambar 3.12 Sketsa Menanam 
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                                                 Gambar 3.13 Sketsa Menyiram Tanaman 

 

                                                        

Gambar 3.14 Sketsa Pohon Kelapa 
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Gambar 3.15 Sketsa Pohon Cemara 

 

 

Gambar 3.16 Sketsa Pohon Mangruf 
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Gambar 3.17 Sketsa Pohon Akasia 

3.1.2.1.2 Tahap Kedua 

Penulis menggunakan software Adobe Illustrator 

CS6 sebagai media untuk mendesain buku mewarnai 

berbasis vektor. 

      

       Gambar 3.18 Proses Digital Outline Cover Depan 
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       Gambar 3.19 Proses Digital Outline Cover Belakang 

 

       

                         Gambar 3.20 Proses Digital Outline Angsa 



30 

 

 

 

Gambar 3.21 Proses Digital Outline Kambing 

 

 

                    Gambar 3.22 Proses Digital Outline Ayam 
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                            Gambar 3.23 Proses Digital Outline Ikan 

 

 

Gambar 3.24 Proses Digital Outline Menanam 
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             Gambar 3.25 Proses Digital Outline Menyiram Tanaman 

 

      

Gambar 3.26 Proses Digital Outline Pohon Kelapa 
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Gambar 3.27 Proses Digital Outline Pohon Cemara 

 

        

Gambar 3.28 Proses Digital Outline Pohon Mangruf 
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Gambar 3.29 Proses Digital Outline Pohon Aksia 

3.1.3  Penyelesaian Perancangan (Pasca-Produksi) 

Setelah buku mewarnai dirancang, hasil akhir yang dirancang 

penulis tidak langsung di cetak melainkan terlebih dahulu melalui tahap 

persetujuan dari dosen pembimbing dan kepala sekolah TK Sekolah Alam 

Palembang (SaPa), apakah sesuai dengan kriteria, bentuk dan jenisnya. 

Kemudian barulah  buku mewarnai di cetak untuk menjadi kebutuhan media 

edukasi untuk yayasan TK Sekolah Alam Palembang (SaPa) . 

3.1.3.1    Tahapan Penyelesaian 

Hasil akhir dari desain buku mewarnai dengan 

menampilkan cover desain buku mewarnai dengan menggunakan 

logo yayasan dan salah satu isi buku mewarnai. 
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1. Cover depan 

 

                 Gambar 3.30 Cover depan 

Bahan : Konstruk 360gr 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Konstruk 310 gr adalah kertas yang memiliki 

permukaan licin juga tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai 

bahan pembuatan cover. 
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2. Cover belakang 

  

                Gambar 3.31 Cover belakang 

Bahan : Konstruk 360gr 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Konstruk 310 gr adalah kertas yang memiliki 

permukaan licin juga tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai 

bahan pembuatan cover. 
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3.1.3.1.1 Peternakan Kecil (Little Farm) 

3. Angsa 

 

Gambar 3.32 Angsa 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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4. Kambing 

 

Gambar 3.33 Kambing 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

5. Ayam 

 

Gambar 3.34 Ayam 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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6. ikan 

 

Gambar 3.35 ikan 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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3.1.3.1.2 Laboratorium Alam (Green Lab) 

7. Menanam 

 

Gambar 3.36 Menanam 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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8. menyiram tanaman 

 

Gambar 3.37 Menyiram tanaman 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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                        3.1.3.1.3 Hutan Kecil (Little Forrest) 

9. Pohon kelapa 

 

Gambar 3.38 Pohon kelapa 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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10. Pohon cemara 

 

Gambar 3.39 Pohon cemara 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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11. Pohon mangruf 

 

Gambar 3.40 Pohon mangruf 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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12. Pohon akasia 

 

Gambar 3.41 Pohon akasia 

Bahan : kertas tik 

Ukuran : 21 x 29,7 cm 

Keterangan : Kertas TIK memiliki permukaan halus namun tidak 

licin seperti kertas art paper. Kertas ini serupa dengan kertas BC 

namun lebih tebal sehingga tepat untuk digunakan sebagai bahan 

pembuatan isi buku mewarnai. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Proses pembuatan coloring book dikerjakan melalui 3 tahap, yaitu 

tahap praproduksi, pascaproduksi, dan produksi yang saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Hal utama dalam pembuatan coloring book ini 

adalah tema nya. Tema yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum 

yang diajarkan, agar dalam pengerjaan tahap produksi dapat dikerjakan 

dengan lebih mudah. 

4.2 Saran 

1. Untuk kedepannya coloring book ini bisa dijadikan acuan dalam 

pembuatan coloring book selanjutnya, karena dalam desain ilustrasi ini 

cukup banyak animasi yang di pakai dalam pembuatannya. 

2. Untuk Sekolah Alam Palembang SaPa agar dapat mencetak coloring 

book ini dan menjadikan nya sebagai salah satu media edukasi kepada 

siswa TK, sehingga target pengajarannya akan lebih sesuai dengan 

tema Sekolah Alam Palembang (SaPa). 
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