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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang pernah 

mengangakat media yang serupa, yaitu dengan menggunakan media buku pop-up. 

Penelitian terdahulu juga bisa menjadi referensi dalam menyelesaikan 

permasalahan perancangan buku pop-up pembuatan keris khususnya, bagaimana 

cara mengenalkan pembuatan keris di Padepokan Brojobuwono Karanganyar 

dengan menggunakan ilustrasi kartun kepada generasi muda terutama anak-anak. 

Oleh karena itu, bab ini juga menjelaskan tentang definisi buku, teori buku 

pop-up, teknik-teknik pembuatan pop-up, buku ilustrasi, teknik menggambar 

kartun dan teori-teori lain yang mendukung permasalahan penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Uzda Nabila Shabiriani 2012. 

Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dari program studi 

S1 Desain Komunikasi Visual, dengan judul Penciptaan Buku Pop-Up Cerita 

Panji Semirang Kediri Dengan Menggunakan Ilustrasi Kartun sebagai Upaya 

Pengenalan Warisan Budaya Lokal. Perancangan mengenai buku pop-up cerita 

anak ini agar membangun serta mengasah nilai-nilai budaya lokal melalui cerita 

Panji Semirang Kediri. Pembuatan buku ini diperoleh teknik konsep 

perancangannya, yaitu teknik ilustrasi kartun. Di dalam konsep tersebut 

merupakan bagian terbesar dari tema pembuatan buku ini. Hasil pembuatan 
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bukuini diharapkan dapat memicu pemikiran para pembuat buku interaktif anak-

anak untuk melestarikan budaya Indonesia terutama Keris, yang saat ini sedikit 

diabaikan oleh generasi muda karena perkembangan zaman. 

Untuk penelitian pada saat ini yang dilakukan adalah Perancangan Buku 

Pop-Up Pembuatan Keris Di Padepokan Brojobuwono Karanganyar Dengan 

Teknik V-Folding Sebagai Media Pengenalan Untuk Anak-Anak. Pada 

kenyataanya, anak-anak belum mengetahui cara pembuatan keris. Anak-anak 

hanya menganggap pembuatan keris itu adalah hal yang kuno, salah satu 

penyebabnya adalah karena pengemasan buku tentang keris kurang menarik dan 

jarang ditampilkan oleh media. Yang membedakan penelitian saat ini, yaitu 

Pembuatan Keris yang ditampilkan secara lebih menarik, dan dikemas secara 

berbeda, yaitu dengan buku pop-up dengan menggunakan ilustrasi kartun. 

Jenis buku yang disukai anak-anak adalah buku ilustrasi. Mengapa buku 

ilustrasi lebih diminati karena dapat memberikan konstribusi lebih pada minat 

baca anak-anak. Ketrampilan dalam memahami sebuah buku juga dapat 

dikembangkan pada saat anak membaca buku interaktif pembuatan keris. Melalui 

buku pop-up dengan menggunakan ilustrasi kartun yang dianggap dapat menjadi 

daya tarik tersendiri bagi anak-anak usia 8-12 tahun dengan menyajikan 

visualisasi yang menarik dengan menggunakan ilustrasi kartun. Pendekatan dari 

buku ini lebih bersifat emosional karena memberikan pesan moral, untuk lebih 

menghargai dan melestarikan budaya Indonesia salah satunya keris. 
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2.2 Buku Pop -Up 

Pemilihan media buku pop-up ini selain memiliki pengemasan yang 

menarik dan informasi yang mendalam, juga jarangnya ditemukan buku mengenai 

pembuatan keris yang dikemas menarik dan dengan visualisasi yang menarik, 

seperti buku pop-up yang dapat menjadi daya tarik anak-anak. Media ini juga 

berfungsi sebagai media utama yang dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

memperkenalkan kebudayaan Indonesia tentang pembuatan keris kepada anak-

anak dan dapat merangsang minat baca anak-anak dengan pengemasan yang 

menarik, yaitu penggunaan teknik pop-up v-folding.  

Berdasarkan jurnal Ann Montanaro yang berjudul A Concise History of 

Pop-up and Movable Books. Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki 

bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi, buku pop-up dapat 

memberikan kejutan pada setiap halamannya. Buku pop-up hampir sama dengan 

origami dimana kedua seni ini mempergunakan tehnik melipat kertas. Origami 

lebih memfokuskan diri pada menciptakan objek atau benda sedangkan pop-up 

lebih cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar 

tampak secara lebih berbeda baik dari sisi perspektif/dimensi, perubahan bentuk 

hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin. 

Penggunaan buku seperti ini bermula dari abad ke-13, pada awalnya pop-

up digunakan untuk mengajarkan anatomi, matematika, membuat perkiraan 

astronomi, menciptakan sandi rahasia dan meramalkan nasib. Selama berabad-

abad lamanya buku seperti ini hanya digunakan untuk membantu pekerjaan 
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ilmiah, hingga abad ke-18 teknik ini mulai diterapkan pada buku yang dirancang 

sebagai hiburan terutama ditujukan untuk anak-anak.  

 

Gambar 2.1 Teknik Movable 
Sumber : http://dgi.indonesia.com, 2015 

 

 

2.3 Keris 

Keris adalah senjata tikam golongan belati berujung runcing dan tajam 

pada kedua sisinya dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan 

Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari 

senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, 

seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor, 

yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Jenis senjata tikam 

yang memiliki kemiripan dengan keris adalah badik. Senjata tikam lain asli 

Nusantara adalah kerambit. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata, dalam 

duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada 

penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau ageman dalam 

berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang 

dinilai dari segi estetikanya. 
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Gambar 2.2 Sebilah Keris dan Warangka 

Sumber:www.wikipedia.com 

 

 

Menurut Haryono Haryoguritno mengutip dalam buku Basuki Teguh 

Yuwono (2011: 11), kata kris berarti menghunus. Kekeran sendiri berarti pagar, 

penghalang atau pengendalian. Aris berate tenang, lambat dan halus. Nama keris 

sendiri berasal dari proses jarwadosok yang kemudian menjadi bahasa Jawa 

ngoko. 

Menurut Zoetmulder dan Robson dalam buku “Kamus Jawa Kuno-

Indonesia jilid 1” dikutip dari buku Keris Naga oleh Basuki Teguh Yuwono 

(2011: 11), bahwa kata aris atau haris berarti kelakuan atau tindakan yang tenang, 

sabar, lemah lembut dan halus. Sedangkan menurut G.P.H Hadiwidjojo (1950) 

dalam buku Keris Naga oleh Basuki Teguh Yuwono (2011: 11), bahwa keris 

berasal dari bahasa Jawa Kuno yang tumbuh dari kata kres dalam bahasa 

Sansekerta. Hal ini di perkuat dengan dijumpainya keris dalam relief candi dan 

prasasti-prasasti kuno sebagai data arkeologis. 
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2.4 Sejarah Padepokan Keris Brojobuwono 

Pada tahun 1999, Basuki Teguh Yuwono seorang mahasiswa ISI Surakarta 

membangun tempat pembuatan keris atau disebut sebagai besalen. Sebagai tempat 

untuk mempratekkan teknik pembuatan keris. Sejak lulus dari jurusan seni, 

sekarang menjadi seorang dosen di Universitas ISI Surakarta dan sekarang sudah 

mengembangkan pembuatan kerisnya. 

 

Gambar 2.3 Padepokan Keris Brojobuwono 
Sumber: Olahan Pribadi,2017 

 

Banyak penelitian dan eksperimen yang sudah selesai dilakukan seperti, 

penelitian budaya keris diseluruh wilayah Indonesia, eksperimen dan penelitian 

pembuatan keris dari berbagai pasir besi dari banyak daerah di Indonesia juga 

beberapa material dari aksesoris keris seperti tulang, tanduk, dan kayu pilihan. 

Tempat ini dikenal sebagai Padepokan atau pertapaan, sebuah tempat keramat 

dalam bahasa Jawa. Nama Padepokan ini adalah Brojobuwono, pada tahun 2010 

Basuki Teguh Yuwono bertemu dengan Dr. Bambang Gunawan seorang dokter 

kandungan dan juga seorang pecinta keris, mempunyai banyak perhatian khusus 

pada budaya keris Indonesia. Menurutnya pemeliharaan keris Indonesia adalah 

sebuah budaya. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan mengoleksi keris saja, 
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harus menjadi sebuah kegiatan yang luas dan dilakukan banyak orang seperti 

menghidupkan kembali budaya keris melalui pendidikan dan informasi lewat 

pendidikan yang disebarluaskan pada orang-orang khususnya generasi muda.  

Diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dari keris sebagai 

sebuah karya warisan nenek moyang yang terdaftar di UNESCO pada tahun 2005. 

Aksi kedua adalah pelestarian artefak. Keris-keris kuno lebih dari 50 tahun adalah 

obyek dari warisan kebudayaan yang harus dilindungi. Museum adalah jawaban 

yang tepat, tidak hanya sebagai perlindungan tetapi harus menjadi sebuah materi 

pendidikan dan informasi tempat orang mendapatkan akses secara mudah. Dan hal 

yang sangat penting adalah untuk tetap menciptakan karya agung sebagai usaha 

nyata untuk melanjutkan pelestarian keris. Padepokan Keris Brojobuwono 

memposisikan diri sebagai pusat pelestarian keris Indonesia, Padepokan 

Brojobuwono memiliki tiga pilar dalam mengarahkan biduknya. Pilar pertama 

adalah menghormati masa lalu dengan merawat keris yang dicipta oleh empu di 

masa lalu dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan pilar kedua 

adalah menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kegiatannya 

dapat berupa seminar maupun penyebarluasan buku-buku tentang keris termasuk 

penulisan buku tentang keris. Ketiga dengan pembuatan karya-karya masterpiece, 

pembuatan keris yang berkualitas.  
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Gambar 2.4 Karya Masterpiece, Keris Dewi Sri 

Sumber:http://padepokanbrojobuwono.blogspot.co.id 

 

 

Padepokan Keris Brojobuwono telah kokoh mendirikan tiga pilar tersebut. 

Museum Brojobuwono merupakan tempat dimana karya-karya keris di masa lalu 

dikoleksi dan bisa diakses umum. Menyatu dalam satu kompleks juga terdapat 

besalen atau tempat pembuatan keris. Proses pembuatan keris ini pun terbuka bagi 

masyarakat umum bagi yang ingin mempelajarinya. Sementara sejumlah buku 

tentang keris juga telah diterbitkan oleh Padepokan Brojobuwono dan 

disebarluaskan kepada khalayak, antara lain Indonesian Kris-an Introduction, 

Padepokan Brojobuwono,  The Indonesian kris preservation centre.  

Penyebaran informasi tentang keris juga dilakukan dengan membagikan 

kepada masyarakat, misalnya “Keris Naga” buku yang didanai oleh pemerintah, 

ditulis oleh Basuki Teguh Yuwono, salahsatu pendiri padepokan juga dosen di 

Institut Seni Indonesia Surakarta. Penyebarluasan juga dilakukan melalui 

multimedia dengan pembuatan film antara lain “Mengenal Keris Indonesia” dan 

“Teknologi Pamor Indonesia”. Sejumlah seminar juga dilakukan guna lebih 

mendekatkan keris, baik kepada masyarakat maupun kepada pelajar selaku 

generasi muda penerus bangsa.  
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2.4.1  Penjelasan Proses Pembuatan Keris 

Proses pembuatan keris melalui 7 tahap meliputi : 

1. Proses Mempersiapkan Bahan Baku dan Alat  

Menyiapkan bahan-bahan pembuatan keris, seperti besi tempat sekitar 12 

kilogram untuk keris lurus, atau 18 kilogram untuk keris luk (berlekuk), baja 

sekitar 600 gram, dan bahan pamor (nikel) sekitar 350 gram. Pada zaman dulu, 

bahan pamor terbaik adalah meteor. Namun kini meteor sudah sangat sulit 

diperoleh. Pada dasarnya, sebilah keris terdiri atas tiga jenis unsur logam, yaitu 

besi, baja, dan pamor. Pamor bisa terbuat dari nikel, namun pada jaman dahulu, 

pamor terbuat dari  watu lintang, yang sekarang kita kenal dengan istilah batu 

meteorit. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan keris, termasuk alat-alat 

pembuatan keris.  

a. Paron: Alas menempa besi. Terbuat dari besi baja berbentuk miriplingga. 

Biasanya disebut paron dengkul karena bentuknya mirip lutut orang yang 

sedang jongkok.     

b. Ububan: Sejenis pompa. Terdiri atas dua tabung kayu yang bentuknya 

persis dengan pompa-pompa yang kita kenal di bengkel-bengkel. Sekarang 

alat ini diganti menggunakan blower. 

c. Wirungan: Terbuat dari balok batu yang dilubangi di tengahnya. Berfungsi 

sebagai alat memfokuskan angin sehingga yang dihasilkan oleh 

pemompaan pada ububan. 
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d. Arang kayu jati: Berguna sebagai bahan bakar. Selama ini diyakini arang 

kayu jati merupakan penghasil panas terbaik, karena pemijaran sempurna 

hanya dihasilkan ketika panas besi yang dipijar mencapai 1.100 derajat 

celcius. 

e. Kowen: Tempat air untuk mendinginkan alat-alat. 

f. Cakarwa: Alat sejenis gancu yang berfungsi untuk mengarahkan bara api. 

g. Supit: Alat sejenis tang dengan ukuran yang berbeda-beda (setidaknya 

membutuhkan lima supit dengan ukuran berbeda-beda) sebagai alat 

memegangi besi yang dibakar. Digunakan saat besi dibakar atau saat besi 

ditempa. 

h. Gandhen besi: Yang paling besar seberat 6 kg, biasanya dipegang oleh 

panjak. 

i. Mimbal: Palu besi dengan ukuran lebih kecil (kurang lebih seberat 5 ons), 

yang biasa dipegang oleh empu.  

j. Ploncon: Terbuat dari dua batang kayu yang digandeng. Di atas dua batang 

kayu inilah empu melakukan pengikiran dan menyempurnakan bentuk 

keris. 

k. Kikir: Ada berbagai bentuk kikir dengan ukuran kasar dan halus yang 

berbeda-beda. 

l. Wungkal atau gerinda: Batu pengasah 

m. Jeruk nipis: Digunakan untuk mencuci keris yang secara fisik sudah 

selesai dibentuk dan diasah. 
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n. Batu Warangan atau arsenikum: Berfungsi untuk memunculkan pamor 

pada proses terakhir pembuatan keris. Tetapi harus hati-hati sekali, karena 

arsenikum mengandung racun yang berbaya bagi kesehatan. 

o. Tlawah: Balok kayu yang dilubangi di tengahnya, berfungsi untuk 

merendam keris dengan air jeruk nipis saat dilakukan pencucian. 

2. Proses Sesajen 

Proses sesajen adalah ritual persembahan tradisional Jawa sebagai wujud 

terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Menurut R.Suwardanijaya (2009), 

dalam adat masayarakat Jawa sesaji merupakan symbol pengharapan hamba 

kepada Allah agar apa yang diharapkannya terkabul dan lancar. Sesaji juga 

menjadi symbol hubungan harmonis antara Manusia, Alam Dunia dan Allah. 

Sehingga orang–orang memperbanyak sesaji sebagai salah satu sarana   

penghubung kepada Sang Pangeran  yang  tidak  terlihat  mata (ghaib). 

Sarana/sesaji tersebut pun berbeda–beda tergantung tujuannya  untuk apa.  

Dalam hal wiwitan ini, sesaji/persembahan kepada Yang Maha Kuasa berbeda 

dengan sesaji dalam gamelan, prosesi  pernikahan, dll. Adapun  wujud  sesaji  

antara  lain  terwujud tumpeng, nasi, jenang (bubur), jajan pasar, makanan kecil, 

buah–buahan, bahkan binatang ternak. 

3. Proses Pembuatan Wilahan / Bilah 

Setelah proses persiapan selesai, mengawali dengan memanjatkan doa dan 

memulai  proses penempaan. Sebelum mengawali penempaan, biasanya Mpu dan 

panjak berpuasa pada hari sebelumnya selama sehari penuh. 
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Pertama-tama, sang Mpu membakar batangan balok besi diatas tungku 

bara api. Selama ini pembakarannya menggunakan arang jati karena diyakini 

arang kayu jati merupakan penghasil panas terbaik, karena pemijaran sempurna 

hanya dihasilkan ketika panas besi yang dipijar mencapai 1.100 derajat celcius. 

Pembakaran besi ini berfungsi untuk membersihkan besi dari kandungan karbon 

dan kotoran sehingga mendapatkan besi yang murni. Proses ini dinamakan mbesot 

atau penguletan. Besi yang telah dibesot akan susut menjadi 2/3 dari berat semula. 

Besi dibersihkan dahulu dari berbagai kotoran/ karat, dengan cara dimasukkan ke 

dalam perapian, bara api terus dinyalakan hingga besi membara dan memercikkan 

api, setelah besi menyala, besi diangkat dari perapian dengan menggunakan sapit 

kemudian diletakkan di atas paron. Besi yang membara kemudian ditempa kuat-

kuat dengan pukul besi ukuran 6 kg hingga pijaran apinya padam. Kemudian besi 

dimasukkan lagi ke dalam tungku yang terus membara. Penempaan dilakukan 

berulang-ulang hingga akhirnya besi menjadi liat dan tidak mengeluarkan 

percikan bunga api. Setelah sudah bersih, besi kemudian dikeluarkan dari bara api 

dan dipotong memanjang dan ditekuk menjadi tiga menjadi bentuk leter-z dengan 

ukuran yang sama. Ciri-ciri besi yang sudah bersih. Saat ditempa terasa liat, ketika 

dimasukkan ke dalam tungku, nyalanya kekuningan, ketika ditempa tidak 

memercikkan pijaran api. Setelah mendapatkan tiga batang besi yang bersih dari 

kotoran dan karbon, kemudian dimasukkan nikel ke tengah-tengah batang besi 

tersebut. bahan-bahan tersebut kemudian disatukan dengan kawat. Tumpukan 

yang telah diikat dengan kawat sering disebut dengan bandelan. Bandelan tersebut 

dibakar diatas tungku hingga membara kemudian diangkat dan diletakkan diatas 
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paron untuk ditempa berkali-kali hingga nikelnya luluh menjadi satu dengan besi. 

Luluhnya nikel dengan besi dinamakan saton. Besi saton kemudian ditempa lagi 

hingga menjadi panjang untuk selanjutnya dipotong dan dilipat memanjang 

menjadi dua. Memotong besi saton dilakukan dengan hati-hati supaya besi tidak 

putus, dengan cara membuat garis dengan memukulkan betel diatas batang besi, 

kemudian besi dilipat sesuai dengan garis potong yang sudah dibuat.                                                              

Lipatan itu dilakukan berkali-kali hingga beberapa lapisan sesuai dengan 

permintaan atau keinginan sang empu. Pada masa ini, jumlah lipatan yang lazim 

pada sebuah keris adalah sebanyak 16, 32 dan 64 lapis. Pada jaman dahulu, 

diyakini pelipatan pamor mencapai ribuan lapis hingga besi menjadi halus, karena 

pada masa itu teknologi pembuatan bahan baku besi belum secanggih sekarang, 

sehingga banyak sekali kandungan karbon yang harus dibuang untuk 

menghasilkan keris yang baik. Namun, setiap lipatan pada sebuah keris pada masa 

ini harus dihitung. Menghitung lapisannya menggunakan deret ukur. 1, 2, 4, 8, 16, 

32, 62 dan seterusnya. Pada lipatan pertama berarti menghasilkan dua lapisan 

pamor, lipatan kedua berarti menghasilkan pamor sebanyak empat lapis, lipatan 

ketiga berarti delapan lapis, lipatan keempat menghasilkan enam belas lapis 

pamor dan seterusnya menurut yang dikehendaki. Pada tahap ini, perlu 

diperhatikan kekuatan besi, kalau memang besinya hanya kuat pada beberapa 

lapisan tertentu, tidak boleh dipaksakan. Banyak sedikitnya lipatan tergantung dari 

kualitas besi yang digunakan. Besi dengan mutu yang bagus bisa dilipat lebih 

banyak dibandingkan dengan besi yang kurang baik. Tentu saja nantinya akan 

mempengaruhi kualitas pamor yang dihasilkan. Daya tarik keris masa kini selain 
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pada desain fisik, juga terutama pada motif pamornya. Ada ribuan motif pamor 

yang sudah diciptakan para empu keris, dari yang tradisional atau pakem hingga 

kontemporer. Cara membuat pamor keris antara keris yang satu dan yang lain 

tidak akan sama. Hal itu disebabkan kreasi, proses penempaan, proses 

pembakaran dan lain sebagainya yang dilakukan para pembuat keris. 

Setelah proses mencampurkan pamor selesai, maka dilanjutkan dengan 

membentuk kodokan. Kodokan adalah calon atau bakalan keris yang masih 

berupa batang adonan besi nikel dan baja. Pembuatan kodokan dilakukan dengan 

cara memotong lapisan pamor menjadi 3 bagian dengan menggunakan gergaji. 

Bagian yang kecil digunakan untuk membuat ganja. Sedangkan dua bagian yang 

berukuran sama panjang disusun bersama baja pipih dengan ukuran yang sama 

dengan saton dengan posisi baja berada di tengah-tengah. Kemudian tumpukan 

bahan-bahan keris dibakar lagi hingga membara dan luluh, seperti permulaan dan 

dipukul secara bolak-balik supaya ketebalan pamor-nya sama dengan bajanya 

yang berada ditengah-tengah. Pada pangkal calonan keris, bentuknya agak tebal, 

sedangkan pada ujungnya agak tipis. Selanjutnya dibuat pola dasar atau kodokan 

dengan bantuan mal yang terbuat dari lempengan seng untuk mempermudah 

pembentukan bilah keris. Mal tersebut menentukan bagaimana bentuk keris yang 

akan dibuat, apakah akan menjadi keris luk atau jejeg. Setelah itu baja dan pamor 

dibentuk sesuai pola dengan gerinda. Pembentukan bilah keris di sini sesuai 

dengan pakem perkerisan yang telah ada dan dapur yang telah ditentukan. Setelah 

menjadi calon keris, maka akan ditentukan apakah keris yang dibuat itu keris luk 

atau lurus seperti yang sudah diilhami dan dirancang sebelumnya. Jika keris 
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tersebut akan dibuat lurus, maka proses pengerjaan pembentukan dapat langsung 

dimulai, tetapi jika keris luk, maka proses pembuatan luk harus terlebih dahulu 

dilakukan. Cara membuat luk adalah dengan memanasi bagian luk di atas tungku, 

lalu ditempa tahap demi tahap. Setiap membuat luk baru dilakukan pemanasan 

dan penempaan. Pembuatan luk dimulai dari luk pertama dibagian pangkal keris, 

baru kemudian luk kedua, ketiga dan seterusnya. Luk pada keris selalu berjumlah 

ganjil. Proses pembentukan kodokan menjadi calon keris dengan cara 

menggunakan kikir dan gerinda. Pengerjaannya pun harus hati-hati, sehingga 

ketika dikikir maupun digerinda, tidak merusak atau menghilangkan bagian 

pamornya. Proses pembentukan ini dilakukan oleh seorang empu, karena sang 

empulah yang tahu bagaimana keris ini akan dirancang sesuai dengan wangsit dan 

kehendak sang empu. Pembentukan calon keris ini juga merupakan bagian dari 

persiapan pembuatan ricikan. Sehingga ketika menuju proses anggrabahi, calon 

keris sudah memiliki pola dan pakemnya. Setelah pembuatan kodokan selesai, 

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan ganja. Mula-mula calon ganja dibentuk 

menurut panjang pangkal calon keris. Pembentukan ganja dilakukan dengan cara 

digerinda. Setelah mendapatkan bentuk yang pas dengan wilahan, kemudian 

bagian tengah ganja dibor, sesuai dengan pesi keris. Bila sudah sesuai, ganja 

dipasang dan dilekatkan dibagian pangkal keris agar tidak longgar atau goyang. 

Baru setelah dibentuk, ganja diperhalus sesuai dengan bagian sor-soran keris.  

Setelah ganja selesai dibuat, maka digabungkan dengan bilah keris dan 

ditempa sehingga betul-betul menyatu. Jadilah bakalan keris yang masih kasar 

yang dinamakan gatra. Setelah menjadi gatra dan siap untuk di-grabahi, maka 
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selesailah tahap proses penempaan pada pembuatan keris. Proses anggrabahi 

adalah proses penghalusan pada sebuah keris. Pada tahap ini, bentuk kasar sebilah 

keris sudah nampak jelas. Proses ini dilakukan dengan cara mengikir atau 

menggerinda permukaan bilah, terutama bagian tepinya agar pamor-nya keluar 

atau terlihat. Tahap ini dinamakan silak waja. Pada tahap ini, harus dilakukan 

dengan hati-hati, sebab jika pengikirannya berlebihan akan banyak pamor yang 

ikut terbuang. Sedangkan bila kurang, tidak seluruh pamor akan timbul. 

Pengikiran itu mengikuti pola bentuk dasarnya. Bagian tengah bilah keris dibuat 

tebal, sedangkan di bagian tepinya dibuat pipih. Ketipisan sisi kiri dan sisi kanan 

harus seimbang. 

Tahap selanjutnya adalah membentuk ricikan. Pembuatan ricikan adalah 

proses pemberian detail pada keris sesuai dengan dapur yang sudah diilhami oleh 

sang empu, atau sesuai dengan faedah keinginan pemesan. Pada bagian depan, 

mula-mula adalah gandik-nya, kembang kacang, jalen, lambe gajah, pejetan 

sogokan, sodo atau lidi, tikel alis dan jenggot. Pembuatan ricikan menggunakan 

alat seperti kikir, gerinda, pahat besi dan mesin bor. Biasanya ricikan depan 

dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan ricikan bagian dalam. 

Ricikan bagian dalam berupa tumpengan, sogokan belakang, kruwingan, 

pancadan dan tumpukan antara wilahan dengan ganja, dan kemudian greneng. 

Pembuatan ricikan tentu saja disesuaikan dengan model atau tipe dapur yang 

diinginkan. Pembuatan ricikan menggunakan tanggem atau ploncon, dengan 

menjepit keris tersebut supaya tidak patah pada waktu di-tatah dan diukir. 
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Setelah keris yang digarap sudah berwujud dan selesai dibentuk, masuklah 

tahap nyepuh atau mengeraskan besi. Secara teknis, proses menyepuh adalah 

proses membuat besi menjadi tua. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas besi 

dan bajanya supaya lebih keras, tajam, dan tidak mudah melengkung atau patah. 

Penyepuhan dapat dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan merendam 

keris ke dalam air lirang selama beberapa jam. Air lirang terbuat dari campuran 

garam 2 kg, belerang 3 kg, dan air sebanyak 1 liter, yang kemudian dicampur ke 

dalam kotak yang telah disediakan. Proses perendaman berlangsung selama 

kurang lebih satu hari (8-16 jam). Setelah direndam selama satu hari, kemudian 

keris dibersihkan dengan air sabun dan abu, ditambah dengan air jeruk nipis 

sampai besinya putih. Kemudian, keris yang sudah menjadi halus dibakar lagi 

hingga membara, selanjutnya dimasukkan ke dalam tlawah sepuhan. 

Keris yang sudah disepuh kemudian dihaluskan kembali dengan 

menggunakan gerinda yang halus atau bisa dilakukan dengan mengasahnya di atas 

wungkal atau batu asahan, dan diguyur dengan air secara bergantian. Metode ini 

dilakukan dengan tujuan membuat keris lebih tajam, mengkilat, dan pamor-nya 

lebih terlihat. Proses yang terakhir dalam pembuatan keris adalah proses finishing. 

Keris direndam ke dalam air kelapa yang sudah basi, agar kerak-kerak besi 

pembakaran terlepas. Setelah itu keris dibersihkan dengan air jeruk nipis hingga 

putih, lalu di-warangi. Keris yang sudah selesai penggarapannya, maka perlu 

melalui proses pewarangan atau penjamasan. Proses pewarangan adalah proses 

memunculkan pamor pada keris. Fungsinya adalah untuk mempertegas tekstur 

dan warna yang terdapat di permukaan keris. Yaitu warna besi yang terbakar oleh 
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cairan warangan menjadi hitam, warna nikel yang merupakan guratan pamor 

menjadi putih keperak-perakan, dan warna baja menjadi abu-abu kehijauan. 

Bahan yang diperlukan untuk warangan antara lain, air jeruk nipis murni yang 

tidak tercampur dengan air sebanyak satu liter, bubuk arsenikum sebanyak 30 

gram. Bahan tersebut dicampur sampai rata, kemudian dimasukkan ke dalam 

botol tertutup, lalu kocok supaya dapat bercampur. Kemudian biarkan selama 10 

hari. Larutan warangan semula berwarna putih kekuning-kuningan, setelah proses 

fermentasi sudah selesai, warna larutan berubah menjadi hitam pekat. 

Sebelum proses pewarangan, bilah keris dibersihkan terlebih dahulu 

dengan cara direndam dengan air kelapa hijau selama 24 jam. Setelah direndam, 

kemudian dibersihkan menggunakan sikat gigi dengan cairan buah lerak. Buah 

lerak adalah buah yang dapat berbusa dan dapat digunakan menjadi sabun. 

Kemudian digosokkan dengan air jeruk nipis. Proses ini diulangi berkali-kali 

hingga kelihatan putih bersih. Setelah bersih, bilah keris dimasukkan ke dalam 

cairan warangan yang tersedia, digosok dengan sikat gigi sehingga seluruh pori-

pori wilahan terkena cairan warangan. Kemudian diangkat dan ditiriskan hingga 

tuntas, kemudian diletakkan ditempat yang tersedia secara miring. Kalau sudah 

kering, keris dimasukkan kembali ke dalam cairan warangan dan ditiriskan lagi. 

Proses ini berlangsung berulang-ulang hingga bilah keris menjadi kehitaman. 

Ketika bilah keris sudah tampak hitam, maka dilakukan proses pencucian dengan 

jeruk nipis yang dibelah. Jeruk nipis digosok berulang-ulang ke seluruh 

permukaan keris, hingga pamornya kelihatan. Setelah pamor sudah terlihat, bilah 
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keris dikeringkan dan dibersihkan dari cairan jeruk nipis dengan cara di-lap 

dengan kain. 

Bilah keris kemudian dijemur atau diangin-anginkan, lalu didiamkan 

selama 24 jam dalam keadaan terbuka. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan 

unsur hawa panas, yang dapat menimbulkan uap ketika dimasukkan ke dalam 

sarung. Bisa juga menyebabkan keris tersebut berkarat. Setelah itu, keris diolesi 

dengan minyak pusaka, biasanya menggunakan minyak cendana, minyak kenanga 

dan minyak melati. Keris yang telah di-warangi menjadi cemerlang guwaya-nya, 

serta muncul pamor-nya yang indah. Keris yang selesai diwarangi kemudian 

disanggarkan dengan cara ditaruh ditempat pedupaan beberapa hari sampai 

melewati Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Hal ini dilakukan agar mantranya 

betul-betul manjing dan keris betul-betul ampuh. Setelah selesai semua, keris 

dibuat warangka-nya yang cocok oleh tukang warangka atau yang biasa disebut 

mranggi. Wilahan  atau bilah  keris merupakan  bagian  pokok dari sebuah keris. 

Bilah keris memiliki ragam bentuk atau tipologi yang sangat banyak, dikenal 

dengan istilah dhapur. Dari sisi bentuk, keris tergolong senjata tikam yang 

berukuran relatif pendek, asimetris (baik lurus maupun berlekuk), dan terbuat dari 

beberapa macam logam yang ditempa menjadi satu. Oleh karena itu, ujungnya 

harus tajam sebab keris merupakan senjata tikam. Keris juga harus indah karena 

sejatinya ini adalah karya seni unggul dan karya batin yang membawa sipat 

kandel pemiliknya, yaitu menambah rasa percaya diri dan menjadi kebanggaan. 

Itu sebabnya mengapa bilah keris harus merupakan hasil tempa untuk memenuhi 
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kriteria ini, bukan dibuat dengan teknologi tuang logam maupun teknologi 

rekayasa metalurgi lainnya (Haryoguritno, 2006: 151). 

4. Proses Pembuatan Hulu 

Membuat gagang keris memerlukan keahlian khusus, ada bermacam-

macam gaya/ukir yang bagi orang awam tampaknya biasa saja tetapi bagi yang 

ahli akan nyata bedanya. Hulu keris biasanya terbuat dari bahan kayu yang 

memiliki warna dan pola tertentu untuk meningkatkan nilai estetikanya. Dengan 

cara dipahat dan dikikir dari bahan kayu, tulang, tanduk, atau gading. Gagang 

keris pun ada yang menyatu dengan bilahnya (pesi iras).  

Namun ada juga yang dibuat dari bahan gading atau gigi graham gajah, 

tulang ikan paus, tanduk kerbau, tanduk rusa atau cula badak untuk maksud yang 

sama. Haryoguritno menjelaskan bahwa bentuk hulu keris di Jawa merupakan 

stilasi dari figur manusia (roh) atau berupa stilasi dari bentuk flora atau fauna. 

Pada umumnya visualisasi hulu keris beragam jumlahnya dan masing-masing 

daerah memiliki karakter bentuk yang berbeda-beda (Haryoguritno 2006: 268-

269). Gaya Yogyakarta dan Solo saja sudah berbeda, untuk keris yang bentuknya 

kecil dan besar juga sudah beda dan dengan ukiran yang kadang melambangkan 

suatu maksud tertentu. 

5. Proses Pembuatan Warangka 

Proses pembuatan warangka sendiri masih sama dengan pembuatan hulu 

atau pegangan keris. Pertama dengan cara pemilihan bahan kayu kemudian desain 

bentuk warangka selanjutnya dipahat dan dibentuk warangka kemudian 

dihaluskan.  
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Warangka adalah sarung keris yang digunakan untuk melindungi bilah 

keris. Di Surakarta, Yogyakarta, dan daerah lain yang terpengaruh budayanya, 

terdapat empat macam bentuk warangka yang pokok, yaitu sandhang walikat, 

penanggalan, ladrang atau branggah, serta ganyaman. Ke-empat jenis warangka 

tersebut juga berbeda dalam cara serta saat pemakaiannya (Wibawa, 2008: 42) 

6. Proses Pembuatan Pendhok 

Proses pembuatan pendhok yang umumnya dibuat dari bahan lempengan 

kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan pendhok juga 

menggunakan alat-alat yang sederhana, berupa palu, paku tatah dan alas yang juga 

terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat 

hiasan keris sebab tak perlu melebur bahan terlebih dahulu. 

Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dahulu dibuat bentukan 

sarung keris kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, 

sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari 

aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat. Biasanya 

pendhok didominasi dengan gambaran bunga-bunga. Selesai ditatah, pendhok 

kemudian memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, pendhok yang telah ditatah 

dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Agar warna lebih cerah, 

pendhok dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak pengrajin 

menggunakan air jeruk untuk mencerahkan warna, namun kini lebih banyak 

pengrajin yang menggunakan larutan HCl sebab lebih praktis. 
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2.5 Pengertian Buku 

Buku adalah sekumpulan kertas bertulisan yang dijadikan satu. Kertas-

kertas bertulisan itu mempunyai tema bahasan yang sama dan disusun menurut 

kronologi tertentu, dari awal bahasan sampai kesimpulan dan bahasan tersebut.  

Buku merupakan sebuah media pembelajaran yang mempunyai 

keuntungan yang banyak bagi para pemakainya, karena dapat menambah berbagai 

pengetahuan dan informasi. Buku dapat berperan sebagai pentransfer ilmu, 

dengan demikian para pembaca buku dapat memperoleh ilmu pengetahuan secara 

langsung. Dan pembaca buku dapat menjadi informasi yang lebih luas lagi. Jenis 

buku ada bermacam-macam, bukan hanya buku ilmu pengetahuan, diantaranya 

adalah buku cerita, buku komik, buku novel, dan sebagainya. jenis-jenis buku 

antara lain: 

a. Buku Fiksi 

Jenis buku ini merupakan salah satu jenis buku yang paling banyak 

diterbitkan di dunia. Adapun kisah dibalik cerita adalah sebuah fiksi atau tidak 

berdasarkan kehidupan nyata. Contoh dari buku fiksi adalah novel, novel grafis, 

ataupun komik 

b. Buku Non Fiksi 

Dalam kepustakaan jenis-jenis buku non fiksi banyak digunakan sebagai 

buku refrensi ataupun juga ensiklopedia. Adapun beberapa jenis non fiksi antara 

lain adalah : buku sekolah, buku jurnalistik, atlas, album laporan tahunan, dan 

sebagainya. 
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2.5.1 Anatomi Buku 

Sebelum mendesain buku perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain 

desain sampul muka, desain navigasi, kejelasan informasi, kenyamanan membaca, 

perbedaan yang jelas antar bagian dan lain-lain. Pada umumnya buku dibagi 

menjadi tiga bagian yang nantinya akan terbagi lagi berdasarkan fungsinya 

masing-masing. 

1. Bagian depan dari buku adalah cover, judul bagian dalam, colohone 

(informasi percetakan buku), dedication (pesan atau ucapan terima kasih), 

proloque (halaman pengantar), sambutan dari pihak lain, content (daftar 

isi). 

2. Bagian isi yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab, serta dalam setiap bab 

membicarakan topik yang berbeda. 

3. Bagian belakang buku terdiri dari daftar pustaka, daftar istilah, daftar 

gambar, serta cover belakang yang biasanya berisi gambaran singkat 

mengenai buku. 

 

2.6 Jenis-Jenis Teknik Pop-Up 

Jenis pop-up ada bermacam-macam, beberapa diantara- nya adalah pop-

up, transformations, tunnel books, volvelles, flaps, pull-tabs, pop-outs, pull-downs 

dan sebagainya (http://dgi.indonesia.com,2015). Berikut ini adalah macam-macam 

teknik pop up : 
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a. Transformations 

Adalah tampilan bentuk Pop-up yang terdiri dari potongan–potongan Pop-

up yang disusun secara vertikal. Apabila menarik lembar halaman ke samping 

atau ke atas sehinga tampilan dapat berubah ke bentuk yang berbeda. 

 

Gambar 2.5 Teknik Transformation 

Sumber : wikipedia.org/wiki/Pop-up_book 

 
 

b. Box and Cylinder 

Box and cylinder atau kotak dan silinder adalah gerakan sebuah kubus atau 

tabung yang bergerak naik dari tengah halaman ketika buku dibuka. 

 

Gambar 2.6 Teknik Box and Cylinder 

sumber : www.popularkinetics.com 
 

c. Pull Tab 

Pull Tab atau tarik tab yaitu sebuah tab kertas geser, pita, atau bentuk yang 

ditarik dan didorong untuk mengungkapkan gerakan gambar baru. Tab dapat 

menjadikan objek gambar menjadi bergerak ketika kita menarik atau menggeser 
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tab, misalnya penari bergoyang, anjing duduk, robot bergerak dan lain sebagainya 

(Kusuma, 2013:9). 

 

Gambar 2.7 Teknik Pull Tab 

Sumber : www.elizabethcraftdesigns.com 

 
 

Beberapa buku pop-up mengunakan salah satu jenis, yang lainnya 

menggunakan lebih dari satu jenis. Pencipta dan pendesain buku seperti ini 

dikenal dengan sebutan paper engineering dibuka atau bagiannya digeser, bagian 

yang dapat berubah bentuk, memiliki tekstur seperti benda aslinya bahkan 

beberapa ada yang dapat mengeluarkan bunyi. Hal lain yang membuat buku pop-

up menarik dan berbeda dari buku cerita ilustrasi biasa adalah memberikan 

kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang ketakjuban 

ketika halamannya dibuka. “Pembaca seperti menjadi bagian dari hal yang 

menakjubkan itu karena mereka memiliki andil ketika mereka membuka halaman 

buku”. Hal ini membuat pembaca memancing antusias pembaca dalam mengikuti 

ceritanya karena mereka menanti kejutan apa lagi yang akan diberikan di halaman 

selanjutnya.  

Buku pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang 

ingin disampaikan dalam sebuah cerita sehingga dapat lebih dapat terasa. 

http://www.elizabethcraftdesigns.com/
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Tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata 

ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Gambar 

dapat secara tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan dapat 

berdiri megah ditengah-tengah halaman dengan cara pemvisualisasi ini, kesan 

yang ingin ditampilkan dapat lebih tersampaikan.  

Jenis cerita yang disampaikan dalam buku pop-up bisa sangat beragam 

mulai dari pengetahuan seperti pengenalan hewan, geografis suatu negara, 

kebudayaan, sejarah, kegiatan ke- agamaan, hingga cerita imaginer seperti 

dongeng, fabel, cerita rakyat, mitos, legenda. 

Selain dari itu penggunaan material buku yang lebih berkualitas juga 

membuat buku seperti ini lebih mahal.  Buku pop-up memiliki berbagai manfaat 

yang sangat berguna, seperti: Mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan 

memperlakukannya dengan lebih baik, lebih mendekatkan anak dengan orang tua 

karena buku pop-up memiliki bagian yang halus sehingga memberikan 

kesempatan untuk orang tua duduk bersama dengan putra-putri mereka dan 

menikmati cerita (mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak), dapat 

mengembangkan kreatifitas anak, merangsang imaginasi anak, menambah 

pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda (pengenalan 

benda)  

Manfaat lain dari buku pop-up adalah media ini dapat digunakan sebagai 

media untuk menanamkan kecintaan terhadap membaca. Dibandingkan dengan 

buku cerita anak yang biasa, buku pop-up dapat lebih memberikan kenikmatan 



33  

dalam membaca cerita. Dalam menikmati buku pop-up, anak tidak hanya 

membaca sebuah cerita, mereka dapat berinteraksi dengan cerita yang 

disampaikan dalam buku dan ikut aktif sebagai pelaku, baik itu melalui sentuhan, 

pengamatan atau bahkan melalui suara yang disajikan dalam buku pop-up. Unsur 

kejutan yang dimiliki buku pop-up dapat menumbuhkan rasa penasaran anak 

terhadap kelanjutan suatu cerita sehingga membuat anak semakin gemar untuk 

membaca.  

2.6.1 Teknik Pendukung Pembuatan Pop-Up 

Jika dilihat secara keseluruhan, buku pop up tidak jauh berbeda dengan 

buku lainya. Hanya saja, pada setiap pembuatan buku pop up desainer haruslah 

memiliki ketrampilan khusus. Sama seperti buku lainnya.pembuatan buku diawali 

dengan penentuan konsep dan jalan cerita. Selanjutanya menentukan teknik yang 

dipakai dalam membuat bentuk pop up tersebut. Pop up memiliki banyak sekali 

teknik-teknik yang jika dikembangkan dan dirangkai akan menghasilkan satu 

kesatuan gerak yang indah serta bentuk yang mengejutkan.  

1. V-Folds 

Menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Panel 

ini diletakkan disisi dalam kartu sehingga tidak tampak dari luar. Sudut harus 

diperhatikan agar tidak terjadi kemiringan. (Mark Hiner, 1996:16) 
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Gambar 2.8 Teknik V-Folds 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

 

 

2. Internal Stand 

Biasanya digunakan sebagai sandaran kecil, sehingga pada saat dibuka, 

gambarnya akan berdiri. Dibuat dengan cara potongan kertas yang dilipat tegak 

lurus dan diberi panel untuk ditempelkan pada kartu. 

 

Gambar 2.9 Teknik Internal Stand 

Sumber : http://technologystudent.com, 2015 

 

 

2.7 Prinsip-Prinsip Penyusunan Buku Pop-Up 

Beberapa prinsip dalam penyususnan buku  pop -up : 

1. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari 

kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur 

rupa (Sunaryo, 2002:22). Prinsip keseimbangan diterapkan dalam karya ini 

sebagai acuan penataan objek gambar dan teks cerita untuk menciptakan suatu 

keseimbangan yang tepat. 
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2. Kombinasi 

Unsur rupa pada dasarnya sama atau serupa, tetapi beraneka bentuk, 

warna, dan ukurannya. Penerapan dalam karya ini antara lain peragaman nada 

warna dengan variasi nada warna analogus dan subjek tokoh pada setiap halaman 

yang menghasilkan kesatuan yang menarik dan selaras. 

3. Kesatuan  

Adalah hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh dari unsur 

unsur visual pada karya seni sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesatuan 

diperlukan dalam suatu karya grafis yang mungkin terdiri dari beberapa elemen 

didalamnya (Sunaryo, 2003:31). Dalam pembuatan karya ini prinsip kesatuan 

digunakan sebagai penggabungan elemn-elemen yang ada saling mendukung 

antara gamabr dan teks sehingga diperoleh titik focus yang dituju. 

2.8 Jenis Kertas Buku Pop-Up 

Media pengaplikasian untuk pop-up cukup beragam. Pop-up dapat 

digunakan dalam buku bergambar, kartu ucapan, dan masih banyak lagi. Buku 

anak juga merupakan salah satu media yang paling sering digunakan sebagai 

media pengaplikasian dalam pop-up. Banyak sekali metode yang digunakan 

dalam pop-up akan tetapi lipatan dan siku- siku merupakan dasar yang paling 

utama dalam pembuatan pop-up. Pop-up biasa dikenal juga sebagai teknik 

rekayasa kertas atau paper crafting, yang merupakan salah satu turunan keilmuan 

dari paper engineering, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang kertas, baik 

cara mengelolanya maupun cara memprosesnya. Selain itu pop-up, origami dan 

juga packaging  masih dalam satu turunan keahlian yang sama yaitu Paper 
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Enginnering. Jenis pop-up ada bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah 

pop-up,  transformations, tunnel books, volvelles, flaps, pull-tabs, pop-outs, pull-

downs dan sebagainya. Beberapa buku pop-up hanya mengunakan salah satu 

jenis, yang lainnya menggunakan lebih dari satu jenis. 

Untuk bahan cover yang menggunakan hardcover, pop-up book 

menggunakan Both 30 Standar hardcover buku atau seperti buku tahunan. Untuk 

bahan kertas pop-up, dalam pop-up book menggunakan Art Paper 260gr, seperti 

bahan kartu nama atau seperti bahan poster. 1 pop-up Book bisa memuat 1-8 lapis 

pop-up. 

2.9 Pengertian Ilustrasi 

Ilustrasi adalah proses penggambaran objek, baik visual maupun audio dan 

lain-lain. Komunikasi visual merupakan suatu komunikasi melalui wujud yang 

dapat diserap oleh indera pengelihatan. Pada media komunikasi, khususnya media 

cetak, terdiri atas beberapa unsur yaitu warna, tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, 

dan lain sebagainya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1996), 

ilustrasi dibagi menjadi dua jenis yaitu ilustrasi audio dan ilustrasi visual. Ilustrasi 

audio berarti musik yang mengiringi suatu pertunjukan sandiwara di pentas, radio 

atau musik yang melatari sebuah film. Ilustrasi visual atau yang lebih dikenal 

dengan kata lain ilustrasi yaitu gambar dapat berupa foto atau lukisan untuk 

membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Dapat juga bermakna 

gambar, desain, diagram untuk penghias halaman sampul.  

Menurut Adi Kusrianto, ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan 

untuk memberi penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual. Sedangkan 
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menurut Africa Fanlo (2010) pada buku A Graphic Design Project From Start To 

Finish, ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan sebuah konsep secara spesifik 

yang menceritakan pengetahuan tertentu dan menyediakan gambaran baru tentang 

teks dan ide-ide tertentu (2010:128). Dalam buku “Illustating Children’s Book” 

karya Martin Salisbury dalam (Triwulandari, 2014 : 22) mengatakan bahwa 

ilustasi yang menarik untuk anak-anak harus dapat memvisualisasikan adegan-

adegan pada cerita dengan memberikan tambahan imajinasi dan kejutan. Selain 

itu, menurut Martin, buku yang disukai anak-anak adalah dengan buku yang 

menyajikan gambar-gambar yang berukuran besar dan penggunaan tokoh manusia 

ataupun binatang.   

Menurutnya ilustrasi yang efektif untuk anak yaitu ilustrasi yang menarik 

dan dapat membuat anak-anak berinteraksi kepada buku tersebut serta ilustrasi 

yang disajikan harus dapat memberi informasi dan bersifat mendidik untuk anak-

anak. Ilustrasi yang baik ialah ilustrasi yang dapat memuaskan dari segi nilai 

setetis dan value (Ursell, 2008). 

2.9.1 Buku Ilustrasi Untuk Anak 

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. Beberapa manfaat visual dalam pembelajaran antara lain, visual dapat 

memotivasi anak-anak dengan cara menarik perhatian mereka, mempertahankan 

perhatian serta mendapatkan respon-respon emosional. Selain itu, visual juga 

dapat menyederhanakan informasi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. 
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Dengan kata lain, peranan visual dalam pembelajaran termasuk penting untuk 

mendukung informasi tertulis dan informasi lisan atau verbal information.  

Menurut Peter Hunt (1996: 110) buku ilustrasi adalah buku yang di 

dalamnya terdapat kombinasi antara teks lisan dan gambar ilustrasi yang 

memberikan asumsi bahwa gambar berkomunikasi lebih langsung daripada kata-

kata, dimana gambar memudahkan pembaca memahami isi bacaan serta 

memberikan daya imajinasi. 

2.9.2 Ilustrasi Kartun 

Kartun berasal dari bahasa Italia. Cortone yang berarti kertas, bukan 

„kertas biasa‟ tetapi „kertas tebal‟, yang memiliki dua jenis gambar dalam bidang 

seni rupa dimaknai sebagai sketsa awal untuk keseluruhan karya utuh. Sedangkan 

dalam bidang jurnalistik dimaknai sebagai gambar lucu atau kritikan/sindiran. Di 

Indonesia istilah kartun lebih dekat dengan istilah karton dari bahasa Belanda, 

yang berarti kertas tebal, karena bangsa Indonesia memiliki kedekatan historis 

dengan Belanda sebgai Negara jajahan. 

Pengertian kartun adalah sebuah gambar lelucon yang muncul di media 

masa, yang hanya berisikan humor semata, tanpa membawa beban kritik social 

apapun. Tetapi berbeda dengan pendapat Sudarta (dalam Alex Sobur, 2003:138), 

kartun adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. Karikatur 

adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, 

dengan „mempercantiknya‟ dengan penggambaran ciri khas lahirlah untuk tujuan 

mengejek. 
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Pramono berpendapat senda, bahwa sebetulnya karikatur adalah bagian 

dari kartun, khususnya dari jenis kartun opini, tetapi kemudian menjadi salah 

kaprah. Karikatur yang sudah diberi muatan pesan, kritik, dan sebagainya berarti 

telah menjadi kartun opini. Atau, kartun yang membawa pesan social, yang 

dimuat disetiap penerbitan surat kabar adalah political cartoon atau editorial 

cartoon, yakni versi lain dari editorial atau tajuk rencana dalam bentuk gambar 

humor. Inilah yang bisa disebut dengan karikatur (Agung, Herryprilosadoso & 

Nurhadi, 2010:3). 

2.10 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Layout 

Secara umum, layout merupakan tata letak ruang atau bidang. Layout 

dapat kita lihat pada majalah, website, iklan televisi, bahkan susunan furnitur di 

salah satu ruangan di rumah kita. Dalam desain komunikasi visual, layout 

merupakan salah satu hal yang utama. Dalam sebuah layout, terdapat beberapa 

elemen seperti elemen teks, elemen visual, dan elemen lainnya. Tujuan utama 

layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif 

dan dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. 

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah penerapan 

komposisi elemen – elemen layout tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

layout. Berikut ini prinsip-prinsip layout tersebut 

a. Sequence, yakni urutan perhatian dalam layout atau aliran pandangan 

mata ketika melihat layout. Layout yang baik dapat mengarahkan kita 

ke dalam informasi yang disajikan pada layout. 
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b. Emphasis, yaitu penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout. 

Penekanan ini berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau fokus 

pada bagian yang penting. 

c. Keseimbangan (balance), teknik mengatur keseimbangan terhadap 

elemen layout. Prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua jenis, 

keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris (Anggraini dan 

Kirana, 2014:74-76). 

2.11 Teori Warna 

Dalam bahasa Indonesia, warna merupakan fenomena yang terjadi karena 

adanya tiga unsur yaitu Cahaya, Objek, dan Observer (pengamat). Dalam 

pembagian warna, kita menggunakan Lingkaran warna (colour wheel). Warna-

warna dalam lingkaran warna terdiri atas tiga bagian yaitu: 

a. Warna Primer terdiri atas warna merah, kuning dan biru. Warna primer 

merupakan warna dasar dalam lingkaran warna. 

b. Warna Sekunder terdiri orange, hijau dan ungu. Warna sekunder 

merupakan pencampuran dua warna primer dengan perbandingan yang 

sama. Warna orange merupakan pencampuran warna merah dan kuning. 

Warna hijau merupakan pencampuran warna biru dan kuning, 

sedangkan warna ungu adalah pencampuran antara warna merah dan 

biru. 

c. Warna Tersier merupakan pencampuran antara warna primer dan 

sekunder disebelahnya dengan perbandingan yang sama. Warna tersier 

terlihat unik dan cantik., seperti warna hijau limau (lime green) 
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dihasilkan dari campuran warna hijau dan kuning. Ada warna hijau 

tosca dihasilkan dari campuran hijau dan biru. Warna indigo dihasilkan 

dari campuran ungu dan biru. 

Dalam proses pencampuran warna yang diterapkan dalam peralatan atau 

perangkat input maupun output, kita mengenal ada 2 macam cara yaitu: 

pencampuran warna additive dan warna subtractive. 

1. Warna Additive 

Pencampuran warna additive adalah pencampuran warna primer cahaya 

yang terdiri atas warna red, green and blue dimana pencampuran ketiga warna 

primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. 

2. Warna Subtractive  

Warna subtractive adalah warna sekunder dari warna additive, namun 

secara material warna subtractive berbeda dengan warna additive. Warna additive 

dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtractive dibentuk dari pigmen warna 

yang bersifat transparan.. 

Model warna merupakan suatu metode untuk menjelaskan metode 

pembentukan warna. Pada Adobe Photoshop, ada beberapa model warna yang 

disediakan, antara lain: RGB, CMYK, Lab dan Greyscale. Setiap pilihan model 

warna akan menentukan jenis output dan jenis koreksi warna yang dilakukan. 

Gambar yang diolah untuk website akan menggunakan model warna RGB, 

sementara gambar yang diolah untuk cetak ofset akan menggunakan model warna 

CMYK (Dameria, 2007:13-17) 
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2.12 Teori Tipografi 

Sama halnya dengan warna, tipografi yang dibahas dalam hal ini ada dua 

macam, yaitu tipografi dalam logo (letter marks), dan tipografi yang digunakan 

dalam media-media aplikasi logo (corporate typeface/corporate typography). 

Karena memiliki fungsi yang berbeda, karakteristik huruf yang digunakan 

pada letter marks dengan corporate typeface juga berbeda. Pada letter marks, 

keunikan menjadi hal yang paling utama dalam logo, maka jenis hurufnya pun 

harus unik. Biasanya jenis huruf letter marks dirancang khusus atau menggunakan 

jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya. 

Sedangkan corporate typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan 

desain atau unity antar media-media atau aplikasi desain perusahaan. Juga 

memiliki fungsi-fungsi tipografi pada umumnya, yaitu penyampai informasi yang 

harus nyaman dibaca dengan segala kriteria-kriterianya legible, readable, dan 

lain-lain. 

Pemilihan atau penciptaan jenis huruf perusahaan tidak berdasarkan selera 

atau kesukaan semata. Masing-masing jenis huruf, seperti elemen identitas 

lainnya, membawa sifat atau kepribadiannya sendiri-sendiri. Ada jenis huruf yang 

sangat terkenal dan sering sekali digunakan orang ada dimana-mana, mulai dari 

petunjuk jalan, logo perusahaan, sampai di pesawat ruang angkasa. Jenis huruf itu 

adalah Helvetica. 

Helvetica sangat populer sekaligus menimbulkan banyak pro-kontra di 

antara para desainer. Contohnya Neville Brody, seorang desainer grafis, 

typographer dan art director, pernah mengatakan Helvetica adalah senjata utama 
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desain. Sedangkan Eric Spiekermann, typographer Jerman mengatakan Helvetica 

terlalu lazim, membosankan, sudah terlalu sering digunakan, cari aman (Rustan, 

2013:78-80). 

2.13 Karakteristik Anak-Anak dan Target Audience 

Karakteristik target perancangan dari buku dengan daya tarik pop-up ini 

merupakan anak-anak usia rentang 8-12 tahun (Late Childhood). Anak-anak pada 

usia tersebut memasuki masa formatif, yaitu masa anak-anak membangun fondasi 

keyakinan, nilai, dan sikap dasar mereka. 

Target Audience adalah sekumpulan individu sebagai potensi yang akan 

kita jadikan target penjualan. Cara-cara dalam menidentifikasi Target Audience : 

a. Segmentasi Demografis 

 Dibagi menjadi beberapa kelompok variable demografis, diantaranya 

adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, strata social, dll. 

b. Segmentasi Geografis 

Pembagian berdasarkan wilayah : Kota, Negara, Propinsi, Desa, dll. 

c. Segmentasi Psikografis 

Lebih dikaitkan dengan gaya hidup (Life Style). 

d. Behavioral  

Anak usia 8-12 tahun (Late Childhood) yang mudah merasa bosan saat 

belajar namun tertarik terhadap sesuatu yang baru. Mengikuti pendidikan formal 

maupun non formal. 

Dalam menentukan target haruslah tepat, sehingga target audience yang 

dituju semakin jelas dan fokus. Semakin jelas mengetahui target audience yang 



44  

dituju, dengan mudah kita dapat menentukan strategi yang sesuai sehingga 

menarik perhatian target audience yang dituju. 

Dalam jaringan periklanan konsumen merupakan target audience yang 

harus dicermati dengan seksama karena kepada merekalah iklan itu 

dikomunikasikan. Terdapat perbedaan kelompok konsumen sehingga konsep iklan 

pun seharusnya berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. 

Cara memperlakukan target audience adalah dengan consumer insight, 

merebut hati dengan komunikasi yang tepat. Berikut adalah beberapa cara : 

1. In-depth 

Selalu ingin tahu apa yang dilakukan target audience, kebiasaan mereka 

menggunakan produk yang kita iklankan, keputusan yang mempengaruhi mereka 

sehingga membeli produk kita, dll. Sehingga kita benar-benar mengenali target 

kita. 

2. Focus Group Discussion 

Memilih responden yang biasa mewakili target, melakukan wawancara in 

depth dengan mereka. 

Target pasar atau target market didefinisikan sebagai kelompok konsumen 

yang merupakan pembeli potensial dalam sebuah jenis bidang bisnis online. Ciri 

atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh target pasar ini berkaitan dengan 

produk yang didagangkan penjual di toko online.  

 

 


