
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perancangan buku pop-up pembuatan keris di Padepokan Karanganyar 

dengan teknik v-folding merupakan salah satu upaya sebagai media pengenalan 

terhadap anak-anak untuk tidak melupakan salah satu warisan budaya Indonesia 

yang mulai ditinggalkan. Permasalahannya pembuatan keris dalam bentuk buku 

pop-up sebagai media pengenanalan untuk anak-anak belum ada. Namun lain 

halnya dengan buku pembuatan keris yang sudah ada, hanya menggunakan teks 

tertulis dan identik dengan sesuatu yang membosankan atau kuno. Sehingga daya 

tarik minat membaca untuk anak-anak menjadi kurang tertarik, untuk mengenal  

warisan budaya Indonesia salah satunya pembuatan keris. Kantor Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia mencatat 90 persen penduduk usia di atas 10 tahun 

gemar menonton televisi, tetapi tidak suka membaca buku. Dibandingkan dengan 

negara maju, minat membaca penduduk Indonesia rendah. Di negara maju setiap 

penduduknya membaca 20 hingga 30 judul buku setiap tahun. Sebaliknya di 

Indonesia, penduduk hanya membaca paling banyak tiga judul buku dan itu pun 

masyarakat usia 0-10 tahun. Minat baca kalangan muda lebih tertuju pada fiksi 

atau novel yang memiliki alur cerita setingan tayangan FTV atau film televisi 

yang biasa disiarkan beberapa stasiun televisi swasta. 

Keris sebagai salah satu aset suatu bangsa yang patut untuk dijaga dan 

dilestarikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agar
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kebudayaan suatu bangsa tersebut tidak hilang ditelan zaman modern yang semakin hari semakin 

berkembang. 

Pemilihan media buku pop-up ini selain sesuai dengan potensi visual anak, juga 

dipandang praktis, Ann Montanaro 1993 dalam (Dzuanda 2009:1) mendefinisikan bahwa buku 

pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 

tiga dimensi dan juga tampilan visual yang lebih berdimensi membuat lebih nyata dengan 

kejutan yang diberikan setiap halamannya. Gambar ilustrasi benda ataupun hewan dapat secara 

tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan berdiri, hal seperti ini akan dapat 

memicu daya abstraksi anak dan menambah pengetahuan serta merangsang imajinasi anak. 

Teknik v-folding adalah teknik lipat objek yang akan berdiri tegak ketika halaman buku dibuka 

dan menambahkan sebuah potongan kartu kedalam objek pop-up serta menambahkan lipatan 

kecil untuk direkatkan pada background pop-up karena dianggap lebih mudah berinteraksi 

dengan pembacanya. 

Buku adalah salah satu pilihan terbaik dalam upaya menarik minat baca dan 

mempopulerkan kembali cerita yang mulai terlupakan. Seperti yang diungkapkan Soepena 

(1997), keunikan buku yang tidak ditemukan pada media yang lain adalah, buku bersifat pasif. 

Sifat pasif disini berarti pengguna tidak dipacu menurut kecepatan bunyi suara yang dihasilkan 

media perekam, pengguna secara bebas dapat menentukan kecepatannya sendiri dalam membaca 

buku. Buku sendiri dianggap lebih stabil dibandingkan dengan penjelasan lisan, informasinya 

dapat dibaca berulang hingga dapat dimengerti, atau bahkan dihafalkan.  

Ilustrasi merupakan gambaran pesan yang tak terbaca yang dapat menguraikan cerita, 

berupa gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis informasi yang memikat. Sehingga dapat 

menjelaskan makna yang terkandung didalam pesan tersembunyi (Muller, dkk, 1995 : 35). 
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Ilustrasi untuk anak merupakan tampilan visual pembelajaran untuk anak-anak dengan 

menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lebih lengkap. Kebanyakan anak-anak lebih menyukai 

tampilan visual yang berwarna daripada tampilan hitam putih. Fungsi ilustrasi tidak hanya 

sebagai pelengkap, elemen estetis atau hanya penjelas saja, namun berfungsi sebagai media 

penghubung dan memberikan sebuah ungkapan visual yang juga memiliki fungsi komunikasi 

antara pembaca dan sang illustrator. Teknik menggambar kartun dapat mempermudah dalam 

memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak jaman sekarang, dengan gaya gambar yang 

tidak realis atau terlihat seperti cerita rakyat jaman dahulu dapat menumbuhkan ketertarikan 

anak-anak untuk membacanya karena gaya gambar kartun terlihat lebih menarik, lucu dan tidak 

membosankan. 

Hal tersebut yang membuat warisan kebudayaan Indonesia khususnya tentang 

pengenalan pembuatan keris tidak begitu diminati oleh anak-anak.  Di masa usia anak-anak 

akhir, usia 8-12 tahun adalah fase usia petualangan atau fase membaca hal-hal nyata yang 

dianggap tepat sebagai target audiens, dalam buku pop-up pembuatan keris. Karena pada usia 

tersebut, sudah mandiri membaca buku, mulai menyadari emosi dan gagasannya sendiri, haus 

mengenal wawasan baru dan perlu memperkaya kosakata dan gaya berbahasanya, selalu ingin 

tahu dan tertarik terhadap buku berwarna dan buku yang memiliki ilustrasi bergambar. Dapat 

disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu inovasi yang menarik, agar buku tentang pembuatan keris 

lebih dikenal oleh anak-anak selain itu juga untuk menumbuhkan minat baca anak-anak pada 

buku. Salah satunya dengan buku yang berbasis pop-up yang merupakan media buku dengan 

didukung visualisasi tiga dimensi sehingga lebih diminati oleh anak-anak. Sehingga secara tidak 

langsung para pembacanya juga mengerti pesan moral yang disampaikan secara tersirat oleh 

buku pop-up tersebut disamping itu agar budaya membaca buku mulai tertanam sejak dini. Dari 
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pernyataan permasalahan diatas perancangan buku pop-up pembuatan keris  di Padepokan 

Brojobuwono dengan teknik v-folding sebagai media pengenalan kepada anak-anak diharapkan 

bisa menjadi salah satu media pengenalan terhadap warisan budaya Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimana merancang buku pop-up pembuatan keris di 

padepokan brojobuwono karanganyar dengan teknik v-folding sebagai media pengenalan kepada 

anak-anak? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, batasan  masalah yang 

dibahas dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Perancangan difokuskan pada pembuatan buku pop-up dengan teknik v-folding 

2. Proses pembuatan keris yang dilakukan dengan 6 tahap. Proses Mempersiapkan Bahan 

Baku dan Alat,  Proses Pembuatan Wilahan (Bilah Keris), Proses Pembuatan Warangka 

(Sarung Keris), Proses Pembuatan Hulu (Pegangan Keris), Proses Pembuatan Pendhok, 

Proses Sesajen 

3. Merancang buku pop-up yang menggunakan ilustrasi kartun anak-anak usia 8-12 tahun. 

4. Perancangan buku pop-up diberi kombinasi penjelasan sederhana, dengan bahasa 

Indonesia sehari-hari. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dan manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam rumusan masalah. Sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan Tugas Akhir 

sebagai berikut:  

1. Menghasilkan buku pop-up yang mampu mengenalkan tentang pembuatan keris kepada 

anak-anak sebagai media pengenalan 

2. Menghasilkan buku pop-up yang mampu melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah referensi bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dalam melakukan 

perancangan khususnya perancangan yang serupa. 

2. Meningkatkan kemampuan memberikan solusi terhadap perancangan yang serupa. 

3. Memperkaya perancangan buku pop-up dalam memperkenalkan pembuatan keris untuk 

menarik minat baca generasi muda terutama anak-anak. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Meningkatkan kemajuan perindustrian buku pop-up. 

2. Menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada dan mampu berkembang dimasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


