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Gambar ILLUSTRASI 

 Illustrasi 1, lebih menitik beratkan bahasa gambar yang 
universal, gamblang, imagery, sehingga pelihat mengerti 

dengan jelas apa yang ingin disampaikan/di 

informasikan/di komunikasikan serta meminimalkan bias 
pengertian.

 Gambar Illustrasi yang dapat menerangkan serta 
menjelaskan suatu hal, memerlukan penjabaran/diskripsi 

untuk dapat mencapai hal tersebut, maka Illustrasi 1 di 

jabarkan menjadi beberapa komponen utama.

Komponen Illustrasi

•Anatomi

•Gesture

•Ekspresi

•Interaksi

• Anatomi :
Ilmu yang melukiskan letak &  hubungan bagian-bagian

Tubuh Manusia, Binatang, Tumbuhan

• Anatomi Perbandingan: Ilmu yg mem

bandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda
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By J.G Heck. 1979.The Complete Encyclopedia of Illustration. Ed ke 2. New York : Park Lane

By J.G Heck. 1979.The Complete Encyclopedia of Illustration. Ed ke 2. New York : Park Lane

•Manusia, Perempuan, 
Laki-laki, bayi, anak-
anak, Orang tua, orang 
muda, remaja. 
Mempunyai ciri anatomi 
yang berbeda

•Binatang, mempunyai 
perbedaan yang khas 
menurut jenis atau 
spesiesnya

•Contoh: Rusa (Deer) mempunyai 4 
jenis yang berlainan, caribou, 
white-tailed deer, Moose, wapiti 

The Macmilan Visual dictionary, New York’93
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•Anatomi Benda

Benda mempunyai 

bermacam-macam jenis 

dan kelompok yang satu 

sama lain mempunyai ciri 

yang berbeda-beda

•Contoh: Mobil. Truck, 

Sedan, Station Wagon, 

Pickup, Bus, Jeep dsb

Komponen Illustrasi

 Gesture:

Gerakan tangan/lengan atau tubuh yang meng-

ekspresikan arti atau untuk memberikan tekanan dalam 
berbicara 

American Heritage Dictionary of the english language fourt edition copyright 2000 by Houghton company update 

in 2003. Published by Houghton Miffin Compan

Gerakan tangan

Anda meng-ekspresikan

Sesuatu.

Tubuh Anda,

Meng-ekspresikan

Perasaan Anda
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•Ekspresi :

Pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan 

atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dsb)
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta 1991.

•Ekspresi Visual :

•Pengungkapan atau proses menyatakan sesuatu yang terlihat 

secara jasmaniah

Komponen Illustrasi
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Komponen Illustrasi

Interaksi:

Hal yang saling  melakukan aksi;berhubungan;

Mempengaruhi;antar hubungan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua Balai Pustaka.Jakarta 1991

Didalam Interaksi terkandung komponen-komponen

Illustrasi yang lain (Anatomi, Gesture, Ekspresi)

dan saling berhubungan sehingga

Memperkuat komunikasi Visual,  gambar 

Illustrasi dapat menyatakan/meng-informasikan/men

Ceritakan, suatu keadaan tertentu. 
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Kursi multi fungsi

Anda mempunyai sebuah kursi yang mempunyai beberapa

Fungsi, selain fungsi utamanya yaitu tempat untuk duduk.

Kursi anda dapat dikendarai untuk menyelam di air, dapat 

Terbang kelangit yang tinggi dan dapat juga dijadikan ken

Daraan sport pribadi.

Tugas Anda meng- illustrasikan secara visual, fungsi dan 

Kegunaan kursi tersebut dengan kriteria sbb:

Buatlah cerita untuk membantu penjelasan “fungsi” dari 

Kursi Anda tersebut.

Perhatikan anatomi, ekspresi, gesture, interaksi pada setiap panel

Perhatikan bentuk dari setiap panel dan alur cerita

Dikerjakan di kertas ukuran A2

Biografi Norman Rockwell 1894-1978

• Lahir di New York pada tahun 1894, Rockwell sangat ingin menjadi seorang artis. Dia mening-

galkan sekolah smunya lalu meneruskan sekolahnya di National Academy of Design. New York

ketekunannya dalam bersekolah membuat dia lulus dengan cepat, dan segera mendapat pekerjaan

menjadi illustrator untuk majalah anak muda pada waktu itu “Boy’s Life”

Pada tahun 1916 Rockwell merancang semua cover untuk edisi majalah “Evening Post” dia be-

kerja selama 15 tahun dimajalah tersebut, dengan menghasilkan karya 317 buah

• Pada tahun 1920 an, karena pekerjaanya di majalah, rockwell mendapat tawaran untuk membuat

Illustrasi di bidang advertising dan mempunyai banyak klien diantaranya Jeel-o dan orange crush

• Di tahun 1920an juga dia membantu kampanye pemerintah mengenai anak-anak Pramuka di AS

dengan membuat karya kalendernya yang terkenal “the Boy Scouts of America calender”
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Biografi Norman Rockwell 1894-1978

Pada Tahun 1942, Rockwell menghasilkan karya terbaiknya mengenai politik

. Rockwell mendukung kampanye national amerika mengenai perang Dunia II, yang di

sampaikan presiden amerika pada waktu itu Franklin Roosevelt mengenai Freedom of Speech, 

freedom of Worship, freedom of Want dan Freedom of fear. Pada tahun 1940an

karya-karyanya ini dipamerkan di seluruh Amerika serikat.

1940 dan 1950an Rockwell terus berkarya di majalah “ Saturday Evening Post” dan

juga dimajalah lainnya seperti “INCLUDING LADIES’HOME JOURNAL,

MCCALL’S,LITERARY DIGEST, dan LOOK menjadi Illustrator terkemuka dan

terpopuler di Amerika serikat.

Pada tahun 1960, atas dorongan istrinya, serta keadaan pada waktu itu Rockwell tertarik 

untuk  berkarya tentang masalah-masalah sosial, menekankan akan masalah-masalah

rasial khususnya terhadap orang-orang hitam amerika salah satu karyanya “The Problem

We All Live With,” memperlihatkan Afrika-Amerika schoolgirl, dikawal oleh polisi,

melewati tembok yang dipenuhi oleh kata-kata kasar yang dipenuhi oleh kotoran tomat

yang dilemparkan. 

Biografi Norman Rockwell 1894-1978

Hari ini lebih dari 20 tahun setelah beliau meninggal, pada tahun 1978, salah satu karya 

Rockwell yang bertema “Freedom From Want,” mengenai sebuah acara makan malam

keluarga dari new england di hari Thank’sgiving yang selalu menjadi perhatian di dalam 

ruang “National Museum of American Art di Washington, D.C.

Didalam era Abstract Ekspresionism, Rockwell tidak pernah mendapatkan suatu 

tanggapan/kritikan seperti Jackson Pollock,

tetapi dia adalah figure yang sangat dikenal dan dikagumi selamanya 

di hati rakyat Amerika.

Norman Rock Well,” Freedom of Speech”  1942 “Freedom from Fear”

“Freedom from Want” “Freedom of worship”
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