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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan kesenian Wayang Topeng 

Jatiduwur, karena kurang tahunya masyarakat tentang Wayang Topeng Jatiduwur 

ini dalam tingkat lapisan umur sekolah sampai dewasa (usia 10 tahun sampai 45 

tahun) menyatakan bahwa hampir 87,6 % masyarakat Jombang tidak mengetahui 

eksistensi dan keberadaan Wayang Topeng Jatiduwur sebagai kesenian lokal 

mereka. Dari 87,6% yang tidak mengetahui tentang keberadaan Wayang Topeng 

Jatiduwur adalah anak-anak yang mencapai 48,1% sedangkan dewasa mencapai 

39,5% yang tidak mengetahui tentang Wayang Topeng Jatiduwur ini. Oleh karena 

itu tujuan dari perancangan ini adalah untuk merancang buku ilustrasi dengan 

teknik digital painting sebagai upaya pengenalan budaya Jombang. Mengenalkan 

kembali kesenian Wayang Topeng Jatiduwur melalui media perancangan buku 

ilustrasi digital painting. Untuk Memperkenal ilustrasi Tarian dan Topeng 

Wayang Topeng Jatiduwur. 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Wayang Topeng Jatiduwur merupakan kesenian yang asli berada di 

Kesamben, desa Jatiduwur kabupaten Jombang, yang awal mula kesenian ini ada 

pada saat kerajaan Majapahit berlabu ke desa Kesamben Jatiduwur kabupaten 

Jombang, yang pada saat itu masyarakat menyambut dengan Tarian dan cerita dari 

Wayang Topeng Jatiduwur. 

Namun pada saat ini kurang tahunya masyarakat tentang Wayang Topeng 

Jatiduwur ini, menurut dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) data 

kuesioner yang dilakukan oleh Supriyo dalam tingkat lapisan umur sekolah 

sampai dewasa (usia 10 tahun sampai 45 tahun) menyatakan bahwa hampir 87,6 

% masyarakat Jombang tidak mengetahui eksistensi dan keberadaan Wayang 

Topeng Jatiduwur sebagai kesenian lokal mereka. Dari 87,6% yang tidak 

mengetahui tentang keberadaan Wayang Topeng Jatiduwur adalah anak-anak 

yang mencapai 48,1% sedangkan dewasa mencapai 39,5% yang tidak mengetahui 

tentang Wayang Topeng Jatiduwur ini. 

Latar belakang masalah inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk 

mengangkat kesenian Wayang Topeng Jatiduwur, sebagai bentuk keprihatinan, 

sekaligus kebanggaan dan bentuk kepedulian peneliti yang secara tidak langsung 

bertanggung jawab untuk mengenalkan kembali kesenian daerah Wayang Topeng 

Jatiduwur Maka dalam upaya yang tepat dalam hal ini adalah dengan melakukan 
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perancangan buku ilustrasi dapat membantu mengenalkan tentang sejarah dan 

cerita tentang Tarian Wayang Topeng Jatiduwur untuk anak usia 9 sampai 14 

tahun. Hal yang menarik dari Wayang Topeng Jatiduwur ini adalah dari tarian dan 

cerita didalamnya, pada tariannya tedapat makna dari setiap gerakannya untuk 

cerita ada 2 cerita yang digunakan Wiruncara murca dan Patah Kuda Narawangsa. 

Tarian Wayang Topeng Jatiduwur dengan Wayang Topeng malang hampir 

sama, ada beberapa perbedaan dari keduanya Wayang Topeng Malang 

menggunakan lakon yang bersumber dari Panji, sedangkan Wayang Topeng 

Jatiduwur membawakan lakon Panji dan juga mengambil cerita babad Majapahit. 

Dalam faktualnews.co. Kini pelestarian tersebut jarang untuk ditemui, 

selain para pemuda di Desa Jatiduwur yang lebih banyak bekerja sebagai buruh 

pabrik ataupun bekerja diluar pulau Jawa, sebagai kemajuan zaman juga sedikit 

banyak mempengaruhi berlangsungnya Wayang Topeng Jatiduwur sebagai 

hiburan masyarakat. Sehingga pagelaran biasa dilakukan ketika melakukan 

kegiatan hajatan atau permintaan saja. Keinginan para penari bukan sebatas 

ditanggap, yang dimana sewaktu terdapat kesempatan tertentu, melainkan secara 

rutin ada pagelaran bagi Wayang Topeng Jatiduwur, baik dalam menyambut tamu 

Pemerinta kabupaten ataupun dirutinkan ketika menginjak hari jadinya sebelum 

berangsur punah. 

Menurut website www.ceritaihsan.com. Menurut Dr.Soedarnoso tarian 

adalah sebuah ungkapan dari dalam jiwa manusia yang di ekspresikan melalui 

gerakan ritmis yang indah (estetis). Maksud dari Dr. Seordarnoso ungkapan rasa 

adalah keinginan dari dalam diri seorang yang menunjukkan rasa dan emosional 

http://www.ceritaihsan.com/
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seorang tersebut. Sedangkan gerakan ritmis yang indah adalah gerakan tubuh yang 

disesuaikan dengan irama nada atau musik yang mengiringinya, sehingga 

menciptakan daya pesona begitu memikat bagi orang yang sedang melihatnya. 

Menurut website www.Wikiwand.com. Wayang Topeng adalah wayang 

yang dimainkan oleh orang dengan menggunakan topeng yang menutupi wajah. 

Wayang Topeng ini dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Wayang 

Topeng ini selain ditampilkan dalam pagelaran budaya, biasanya juga digunakan 

dalam pesta pernikahan untuk menghibur para tamu undangan sekitar 20 sampai 

30 menit dalam pementasannya. 

Wayang Topeng dalam budaya Jawa mempunyai perkembangan yang 

beragam, baik sebagai pertunjukan ritual ataupun sebagai seni pertunjukan. 

Semula topeng adalah benda yang wujudnya sebagai peniruan wajah leluhur, yaitu 

orang yang telah meninggal dunia, seperti kepala keluarga, marga, kepala suku, 

atau pangeran-pangeran dari kerajaan masa lalu. Keterkaitan topeng dengan roh 

leluhur. Pada dahulu kala ada tradisi yang membawa topeng-topeng milik penari 

tertentu ke makam khusus (Pundhen) untuk mendapatkan magis, aktivitas itu bagi 

masyarakat setempat disebut ‘stren’. 

Menurut www.nasional.kompas.com. Saat ini banyak anak-anak muda 

kurang mengenal kesenian tradisional seperti karawitan, gamelan maupun wayang 

baik itu wayang kulit, wayang orang, wayang topeng, dan wayang golek, anak 

muda lebih suka dengan kesenian dan tradisi luar yang tidak jelas benar dari mana 

asalnya, kata Sri Handayani,S.Pd, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang (Unnes) 

http://www.wikiwand.com/
http://www.nasional.kompas.com/
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Kesenian tradisi yang berlokasi di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang ini dihidupkan kembali oleh orang-orang tua yang usianya di 

atas 50 tahunan”. Jika nantinya kesenian daerah ini terus menerus terlupakan, 

maka Wayang Topeng Jatiduwur dapat musnah tanpa ada jejak peninggalannya. 

Peran pemerintah yang pasif juga menjadi kendala kesenian lokal ini sulit 

berkembang bahkan dikenal oleh kalangan masyarakat Jombang sendiri. (Supriyo, 

25 November 2011). 

Menggunakan buku ilustrasi sangat sesuai selain bersifat interaktif juga 

memicu agar anak cepat memahami materi maupun menggambarkan visual 

mengenai fenomena yang ada, sehingga anak dapat mengimajinasikannya. 

Menurut Amal Abdussalam Al-Khaili (2005: 367), menurut Amal imajinasi 

sangat penting bagi anak – anak, mengingat diantara karakteristik anak adalah 

berkhayal dan berimajinasi yang tidak beraturan. Sehingga mendidik imajinasi 

anak memiliki edukatif melalui media visual. 

Menurut Charlotte Buhler (dalam Sobur, 2009 131-133), dalam fase 

keempat (9-11 tahun) yaitu masa sekolah dasar dimana anak mencapai 

objektivitas tertinggi karena anak gemar menyelediki, mencoba dan 

bereksperimen yang distimulasi oleh dorongan-dorongan rasa ingin tahu yang 

besar. 

Menurut Arajoo T.V (1986), bahwa aspek kognitif meliputi fungsi 

intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam berfikir 

untuk siswa SMP yang dimana mampu berfikir secara abstrak dengan melihat 
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simbol-simbol tertentu atau objek-objek tertentu, selain itu ada peningkatan fungsi 

intelektual, kapabilitas memori dalam bahasa dan perkembangan konseptual. 

Pemilihan buku ilustrasi juga didasari oleh teori yang menyatakan bahwa 

anak akan lebih muda memahami sesuatu melalui gambar-gambar serta visualisasi 

yang menarik atau menabah gambar dalam teks. Menurut Milly R. Sonneman 

(Putri,2016: 6) Bahasa ini disebut sebagai fasilitas grafis. Beberapa baris teks 

tentu akan mudah dipahami apabila disertai dengan unsur visual yang menarik 

atau memadai. 

Proses dalam pembuatan dengan teknik Digital Painting yang dimana 

prosesnya menggunakan goresan brush yang merupakan pengganti kuas. 

Menurut Deka Anjar Rosmawati (2012:1-2) dalam bukunya yang berjudul 

“Digital Painting dan Desain Karakter dengan Adobe Photoshop : 2012” Digital 

Painting adalah menggambar secara digital dengan menggoreskan kuas digital 

yang menghasilkan suatu garis, gambar dan warna yang terbentuk titik-titik digital 

monitor. Karena semua bahannya adalah bahan digital. 

Teknik menggambar dengan komputer bagi pemula, kita tidak harus 

mengikuti cara orang lain menggambar karena ada banyak Teknik menggambar, 

dikarenakan tidak ada acara menggambar yang paling benar sebab setiap orang 

memiliki cara merekan sendiri dalam menggambar. Digital painting merupakan 

seni modern, dibutuhkan kesabaran untuk mempelajarinya, kreativitasda na 

banyak latihan agar dapat menguasainya. Tidak perlu ragu untuk memulainya, 

namun jika benar-benar menginginkannya maka kita pasti bisa untuk menguasai 

Teknik digital painting dengan baik. 
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Software yang digunakan untuk mendesain atau menggambar seperti 

 

software Photoshop, Paintool Sai dan juga menggunakan alat pen tablet. 

 

Menurut Bapak Dian Sukarno (budayawan Jombang) Wayang Topeng 

Jatiduwur pada mulanya digunakan masyarakat setempat sebagai upacara ritual, 

ruwatan, atau ketika seseorang mempunyai nadzar yang harus dipenuhi. Wayang 

topeng sendiri dulunya dikeramatkan oleh warga Desa Jatiduwur sehingga hanya 

kalangan tertentu yang boleh nanggap (menyelenggarakan). Menurut Supriyo, 

Januari 2015, seorang pelestari dan penggiat kesenian Wayang Topeng Jatiduwur, 

mengatakan bahwa wayang topeng Desa Jatiduwur merupakan kesenian daerah 

Jombang yang masih mempertahanan keaslian bentuk pertunjukkannya sampai 

sekarang. Tahun 1993, Sumarni yaitu keturunan keenam pewaris topeng 

Jatiduwur sekaligus pemilik Wayang Topeng Jatiduwur pernah sengaja akan 

mengubur wayang topeng. Hal ini dilatar belakangi karena tidak adanya penerus 

dan peminat untuk melanjutkan kesenian Wayang Topeng Jatiduwur sehingga 

pada tahun 1995, Supriyo kembali mengangkat kesenian ini menjadi hiburan 

rakyat atau tanggapan. Wayang Topeng Jatiduwur kini sudah mulai dilupakan 

eksistensinya oleh beberapa kalangan masyarakat Jombang. 

Tujuan dari perancangan buku ilustrasi Wayang Topeng Jatiduwur dengan 

teknik digital painting sebagai upaya untuk mengenalkan budaya kabupaten 

Jombang. Perancangan dilatar belakangi persoalan yang dihadapi oleh sanggar 

purwo budoyo adalah kurang tahunya masyarakat Kabupaten Jombang tentang 

Wayang Topeng Jatiduwur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

perumusan masalah ini adalah: Bagaimana merancang buku ilustrasi “Tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur” dengan teknik digital painting sebagai upaya 

mengenalkan budaya Jombang. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa 

Batasan masalah seperti: 

a. Bagaimana merancang ilustrasi Tarian pada Wayang Topeng Jatiduwur 

dengan teknik digital painting. 

b. Target Audience adalah peserta didik yang berusia 9 – 14 tahun 

 

c. Bagaimana perancangan media promosi pendamping (Stiker, Pembatas buku, 

gantungan kunci dan x-banner). 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan batasan masalah, peneliti dapat menyimpulkan beberapa 

tujuan dari batasan masalah diatas seperti: 

a. Untuk merancang buku ilustrasi dengan teknik digital painting sebagai upaya 

pengenalan budaya Jombang. 

b. Mengenalkan kembali kesenian Wayang Topeng Jatiduwur melalui media 

perancangan buku ilustrasi digital painting. 

c. Untuk Memperkenal ilustrasi Tarian dan Topeng Wayang Topeng Jatiduwur. 
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1.5 Manfaat 

 

Merancang buku ilustrasi dengan teknik digital painting sebagai upaya 

pengenalan budaya kepada anak-anak usia 9–14 tahun, membuat beberapa 

manfaat seperti: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 

Manfaat Teoritis ini diharapkan memberikan kontribusi ide, pengetahuan 

dan wawasan dalam pengembangan ilmu tentang Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur Jombang dan merancang buku ilustrasi dengan teknik digital painting 

sebagai upaya pengenalan budaya Jombang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif untuk 

mengenalkan kembali kesenian Wayang Topeng Jatiduwur. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Bab ini memberikan penguraian tentang konsep serta teori yang 

memperkuat Perancangan Buku Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” 

dengan Teknik Digital Painting Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya 

Kabupaten Jombang. Dengan adanya referensi – referensi diharapkan penciptaan 

ini dapat membuahkan hasil yang baik. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
2.1.1 Perancangan Buku Cerita Bergambar Legenda Gunung Arjuna 

Untuk Anak Sekolah Dasar 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Dian Ratri Wijayanti, 

2013. Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang dengan judul Tugas Akhir 

Perancangan Buku Cerita Bergambar Legenda Gunung Arjuna Untuk Anak 

Sekolah Dasar. Perancangan mengenai buku cerita bergambar untuk 

memperkenalkan legenda gunung Arjuna yang dimana Arjuna memiliki pesan 

moral yang baik untuk anak – anak yang dimana anak – anak bisa belajar jika 

berbuat salah harus mengakui kesalahan diri sendiri. Pembuatan buku ini 

diperoleh dengan teknik konsep perancangan, yaitu ilustrasi kartun. Di dalam 

konsep tersebut merupakan bagian terbesar dari tema pembuatan buku ini. 
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Pada penelitian tugas akhir tersebut Dian mengangkat tema Buku ilustrasi 

legenda gunung Arjuna. Buku yang dibuat oleh Dian tersebut termasuk buku 

cerita kerena menampilkan cerita dari legenda gunung arjuna dengan 

menggunakan beberapa karakter. 

 

Gambar 2.1 Alur cerita dari Legenda Gunung Arjuna 

Sumber : Dian Ratri Wijayanti, 2013 
 

Pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa karakter yang diperlihatkan oleh Dian ke 

dalam bukunya adalah beberapa karakter dari legenda gunung arjuna, dengan 

menggunakan teknik Digital Painting. Dalam bukunya Diang ingin 

memperkenalkan beberapa karakter dari legenda gunung arjuna. 

Penelitian yang sedang diteliti pada saat ini merupakan Perancangan buku 

ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” Dengan Teknik Digital Painting 

Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten Jombang. 
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Salah satu penyebabnya merupakan kurang tahunya masyarakat dan 

mengenalkan budaya Kabupaten jombang tentang Wayang Topeng Jatiduwur. 

Yang menjadi pembeda penelitian saat ini, yaitu pengenalan tentang 

Wayang Topeng Jatiduwur yang ditampilkan lebih banyak ilustrasi (visual), 

dengan ditampilkannya sejarah dari Wayang Topeng Jatiduwur, ilustrasi topeng, 

ilustrasi Busana, cerita dan gerakan dari Wayang Topeng Jatiduwur dalam bentuk 

ilustrasi. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki perbedaan pada penyampaian informasi kepada target yang dituju. 

2.2 Budaya 

 

Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, 

kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli 

antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan 

ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: “Primitive Culture”, bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 

ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan 

kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (Ranjabar, 2006). 

Goodenough (dalam Kalangie, 1994) mengemukakan, bahwa kebudayaan 

adalah suatu sistem kognitif, yaitu suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, 

kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran anggota-anggota individual 

masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan berada dalam tatanan kenyataan yang 

ideasional. Atau, kebudayaan merupakan perlengkapan mental yang oleh anggota 
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– anggota masyarakat dipergunakan dalam proses orientasi, transaksi, pertemuan, 

perumusan, gagasan, penggolongan, dan penafsiran perilaku sosial nyata dalam 

masyarakat mereka. 

2.2.1 Budaya Kesenian Wayang Topeng Jatiduwur 

 

Wayang Topeng Jatiduwur merupakan salah satu dari kekayaan budaya 

yang dimiliki Jombang yang kondisinya saat ini bisa dikatakan redup tapi tak 

mati. Kesenian yang konon lahir pada jaman Majapahit ini berasal dari sebuah 

kecamatan yang terletak di sebelah selatan sungai brantas. sebuah desa dipinggir 

sungai brantas, memiliki sawah yang luas mengelilingi desa. Tepatnya di Desa 

Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Tari Wayang Topeng 

Jatiduwur masih cukup populer hanya beriring musik gamelan dan mengenakan 

karakter Topeng Jatiduwur, mereka menarinari sesuai alur penceritaan. Tari 

Wayang Topeng Jatiduwur bukanlah sekedar tarian semata. Seperti pada 

umumnya wayang ini di pimpin oleh seorang Dalang yang menuturkan cerita- 

cerita pewayangan. 

Wayang Topeng Jatiduwur merupakan kesenian asli yang berada di Desa 

Jatiduwur, Jombang. Wayang Topeng Jatiduwur berawal pada saat kerjaan 

Majapahit berlayar di desa Jatiduwur yang dimana tarian wayang topeng 

jatiduwur digunakan untuk menyambut kedatangan raja dari kerajaan Majapahit 

yang datang ke desa Jatiduwur maupun dari pemerintahan pada zaman dulu. 
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Menurut Sulastri Widyanti selaku pendiri dari Wayang Topeng Jatiduwur 

generasi ke 7, Wayang Topeng Jatiduwur berawal dari datangnya kerajaan 

Majapahit yang datang ke desa Jatiduwur Jombang yang dimana pembuatan 

Topeng dari Jatiduwur dibuat di bawah pohon jati pada saat kerjaan Majapahit, 

Topeng tersebut bisa dikatakan topeng dari Majapahit dan Jatiduwur. 

Wayang Topeng Jatiduwur ini dulu pernah punah kurang lebih selama 40 

tahun, pada waktu tahun 2002-sampai 2007 mulai bangkit, pada saat 2008 mulai 

tenggelam kembali, setelah itu pada tahun 2009-2017 mulai bangkit kembali dan 

juga mulai dikenal di Kabupaten Jombang 

2.3 Buku 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buku adalah lembar kertas yg 

berjilid, berisi tulisan atau kosong, sedangkan buku bacaan adalah buku untuk 

pelajaran membaca (bagi anak sekolah) atau buku yang dibaca sebagai pengisi 

waktu. Menurut Ensiklopedi Indonesia edisi 1, halaman 538, buku mencakup 

semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukis atas segala macam lembaran 

lontar, papyrus, perkamen dan kertas sehingga bentuknya bisa berupa gulungan, 

dilubangi dan diikat, dijilid dengan kulit, kain, karton atau kayu. Buku adalah 

hasil perekaman dan perbanyakan yang cukup populer dan awet. Buku merupakan 

alat komunikasi jangka panjang dan mungkin yang paling berpengaruh kepada 

perkembangan kebudayaan manusia jika dibandingkan dengan majalah atau surat 

kabar yang dipengaruhi oleh tanggal terbit. 
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Menurut Muktiono (2003:2) buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan 

sumber pembangun watak bangsa. Buku dapat menjadi sarana informasi untuk 

memahami sesuatu dengan mudah. Dalam masyarakat, buku untuk anak-anak 

biasanya adalah buku bergambar, karena buku dengan banyak gambar lebih 

mudah dipahami oleh anak-anak daripada buku dengan banyak tulisan, sedangkan 

orang dewasa lebih mudah untuk memahami yang ada pada sebuah buku 

walaupun tanpa gambar. Buku adalah media yang paling mudah penggunaannya 

karena buku bisa dibaca dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan alat bantu 

seperti media yang lainnya, sehingga buku dapat dinikmati oleh semua kalangan 

masyarakat. 

2.3.1 Buku ilustrasi 

 

Pengertian ilustrasi menurut Martha Thoma (1994:171). dalam 

hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur yang sama dalam 

sejarah dan dalam banyak hal, keduanya sama. Secara tradisional keduanya 

mengambil inspirasi dari karya kesusastraan; hanya saja lukisan dibuat untuk 

menghiasi dinding atau langit-langit, sedangkan ilustrasi dibuat untuk menghiasi 

naskah, untuk membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa. 

2.3.2 Fungsi Ilustrasi 

 

Menurut Arifin dan Kusrianto, (2009:70-71) Selain itu, terdapat beberapa 

fungsi ilustrasi secara umum. Adapun fungsi- fungsi dari ilustrasi adalah sebagai 

berikut . 
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a. Fungsi Deskriptif. Fungsi deskriptif dari ilustrasi adalah menggantikan uraian 

mengenai sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat 

panjang. Ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk melukiskan sehingga dapat lebih 

cepat dan lebih mudah dipahami. 

b. Fungsi Ekspresif. Fungsi ilustrasi dalam memperlihatkan dan menyatakan 

sesuatu gagasan, perasaaan, maksud, situasi ataupun konsep yang abstrak 

menjadi yang nyata sehingga mudah dipahami. 

c. Fungsi Analitis atau Struktura. Ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian 

demi bagian dari suatu bnda ataupun ssitem atau proses secara detail, agar 

lebih mudah dipahami. 

d. Fungsi Kualitatif. Fungsi ini sering digunakan untuk membuat daftar, tabel, 

grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, dan simbol. 

2.3.3 Jenis Ilustrasi 

 

Menurut Sofyan Salam (2017:229 – 250) jenis karya seni ilustrasi meliputi 

karakteristik dan kriteria khusus yang relevan digunkan sebagai basis dalam 

menilai jenis karya seni ilustrasi seperti. 

1. Seni Ilustrasi untuk Karya Ilmiah (non – fiksi) 

 

Seni ilustrasi untuk karya ilmiah merupakan seni yang menypaikan informasi 

yang diuraikan melalui kata – kata, menjadi jelas dan terang. Komunikasi dalam 

kaitannya dengan seni ilustrasi untuk karya ilmiah yang dimana untuk 

menyampaikan pesan secara jelas dan akurat yang terungkap pada teks. 
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2. Seni Ilustrasi untuk Karya Sastra 

 

Seni ilustrasi untuk karya sastra berhubungan dengan subyek yang bersifat 

subyektif – imajinatif seperti puisi dan prosa (cerpen, novel, esai). Ilustrasi karya 

sastra juga harus mengacu kepada teks yang didampinginya. Teks karya sastra 

sangat bervariasi, mulai dari teks bercerita tentang hal yang nyata dalam 

kehidupan nyata hingga hal yang bersifat khayalan atau fantasi. 

3. Seni Ilustrasi Editorial 

 

Seni ilustrasi editorial merujuk pada: 

 

(1) Seni ilustrasi yang dibuat untuk mendampingi artikel berisi pandangan 

tentang suatu isu sosial, politik, budaya (artikel opini). 

(2) Seni ilustrasi yang secara mandiri menyampaikan pandangan tentang suatu 

isu. 

Seni ilustrasi editor sering dimuat pada media massa (surat kabar, majalah, dsb) 

sebagai wujud pandangan dari media massa tersebut tentang suatu isu. 

4. Seni Ilustrasi Periklanan 

 

Seni ilustrasi periklanan adalah pemberitahuan melalui media publik (surat kabar, 

majalah leaflet, atau poster) untuk memprmosikan sebuah produk, layanan/jasa, 

kegiatan atau lowongan pekerjaan. Sebagai upaya untuk mempromosikan sesuatu, 

iklan harus jelas, menarik perhatian, dan memiliki kekuatan persuasif sehingga 

menarik perhatian audience. 
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5. Seni Ilustrasi Busana 

 

Seni ilustrasi busana bertujuan untuk mengkomunikasikan ide busana dalam 

bentuk gambar atau sketsa yang artistik. Ide busana ini selanjutnya akan ditindak 

lanjuti oleh banyak tenanga professional lainnya sehingga lahir seuatu produk 

busana yang siap, baik yang berupa adi-busana (busana eksklusif yang secara 

secara khusus dirancang untuk seorang pemesan). 

6. Seni Ilustrasi Naratif (komik) 

 

Seni ilustrasi naratif (komik) adalah cerita bergambar dan bersambung. McCloud 

(1993:9) mendefinisikan komik sebagai “persandingan gambar dan citraan 

lainnyasecara berurutan untuk menyampaikan informasi dan atau menimbulkan 

tanggapan estetik dalam diri audience”. 

2.3.4 Tujuan Penggunaan Ilustrasi 

 

Ilustrasi dapat juga menghemat penyajian sebab dengan ilustrasi dapat 

menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang 

terbatas. Tampilan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata- kata sebagai 

contohnya benda konkrit dan konsep visual, konsep spatial, hubungan dan 

gerakan antar bagian pada mesin, serta perbandingan benda atau konsep. 

Menurut Putra dan Lakoro (2012:2) ilustrasi pada sebuah buku bertujuan untuk 

menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis 

lainnya. 

a. Ilustrasi dimaksudkan untuk memberi variasi pada bahan ajar sehingga 

menjadi lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan lebih memudahkan yang 
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membaca untuk memahami pesan. 

 

b. Ilustrasi tersebut memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau 

gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi (Arifin dan Kusrianto, 2009:70). 

2.3.5 Faktor Yang Menentukan Buku Ilustrasi 

 

Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas buku ilustrasi. Dalam 

pembuatan buku ilustrasi sangat perlu memperhatikan hal-hal tersebut (Sutopo, 

2006:18): 

a. Ukuran kertas naskah. 

 

b. Spasi barisan ketik. 

 

c. Ukuran huruf. 

 

d. Pola ketikan. 

 

e. Pola layout buku yang akan dibuat. 

 
f. Ukuran font yang akan digunakan. 

 

g. Leading (interline) atau jarak antara baristeks. 

 

h. Banyak sedikitnya ilustrasi beserta rancangan penempatannya. 

 

i. Ukuran dan format buku. 

 
2.3.6 Struktur Buku Illustrasi 

 

Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pembuatan buku 

ilustrasi. Secara garis besar indikator – indikator tersebut yang menentukan 

kualitasdari desain ilustrasi buku adalah sebagai berikut (Ikawira, et. al.2014:5-6); 
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1. Cover 

 
Dalam pembuatan buku referensi superhero Indonesia, dipilih ukuran A4 

dengan ukuran 210 mm x 297 mm dengan posisi buku horizontal. hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan ukuran tersebut memudahkan penyusunan 

informasi yang disajikan dalam buku karena adanya perbandingan penempatan 

yang 60 untuk gambar visual karakter. 

2. Bahasa 

 
Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia dipilih karena merupakan bahasa nasional adalah bangsa Indonesia. 

Pemilihan bahasa Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakatnasional dan gaya 

bahasa yang digunakan disesuaikan untuk menjelaskan kepada anak-anak, 

sehingga anak-anak dapat dengan mudah mencerna cerita yang disampaikan. 

Dengan perancangan menggunakan bahasa Indonesia dapat memberikan 

kontribusi sebagai pengenalan bahasa indonesia untuk wisatawan yang 

berkunjung ke indonesia. 

3. Gambar 

 
Memudahkan pembaca untuk memahami ilustrasi cerita. Konsep gambar 

yaitu mudah dilihat, menarik perhatian dan memudahkan audiens mengenali letak 

yang dituju. 
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4. Warna 

 
Warna adalah satu hal yang sangat penting dalam menentukan respon 

orang, karena warna adalah hal pertama yang dilihat oleh seseorang. Setiap warna 

memiliki kesan, makna dan  psikologi  yangberbeda-beda (Nugroho, 2008:1 

dalam Ikawira, et. al. 2014). 

5. Tipografi 

 
Font yang dipergunakan dalam perancangan buku cerita Bawang Putih dan 

Bawang Merah adalah jenis font “sans serif”. 

Pemilihan jenis tersebut berdasarkan pertimbangan sans serif memiliki 

ketebalan dan ketipisan yang menjadikan kontras pada setiap huruf. Kesan yang 

ditimbulkan adalah klasik, tegas, dan kuat. Keuntungan jenis font tersebut 

memiliki legibility dan readibilty serta fleksibel untuk semua media (Rustan, 

2010: 22, 48 dalam Ikawira, et. al. 2014: 5-6). 

2.4 Prinsip Dasar Desain 

 

Menurut website www.psychologymania.com. Prinsip-prinsip dasar desain 

menurut Widjiningsih (1982) adalah merupakan suatu cara penggunaan dan 

pengkominasian unsur-unsur desain menurut prosedur tertentu, adapun prinsip- 

prinsip dasar desain sebagai berikut: 

2.4.1 Kesatuan (Unity) dan Keselarasan (Harmony) 

 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat 

penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya 

http://www.psychologymania.com/
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tersebut terlihat cerai-berai, kacau-balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak 

nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah 

satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan (warna, raut, arah, dan lain-

lain), maka kesatuan telah tercapai. 

Kesatuan membantu semua elemen seperti milik mereka bersama. 

Pembaca harus visual cues untuk memberitahu mereka tahu potong merupakan 

salah satu unit-teks, headline, foto, gambar, dan keterangan semua pergi bersama- 

sama. 

Menyatukan elemen–elemen oleh kelompok yang saling berdekatan 

sehingga mereka terlihat seperti milik mereka bersama. Ulangi warna, bentuk, dan 

tekstur. Gunakan kotak (dengan struktur yang halaman) untuk membuat kerangka 

untuk margin, kolom, jarak, dan proporsi. Dengan kata lain, seorang desainer 

harus mengetahui cara mengorganisasi elemen dan membangun ikatan atau 

hubungan. Sedangkan keselarasan dapat berupa bentuk, warna, tekstur pola, 

material, tema, gaya, ukuran dan sebagainya. Seperti dalam keselarasan warna 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan warna-warna komplementer atau warna 

analog. 

Keselarasan dan kesatuan dalam desain kadang memunculkan 

keseimbangan, seperti keseimbangan dalam hal rancangan, furnitur, pemilihan 

aksesoris, atau sering juga dalam pengaturan tata letak furniture. 
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2.4.2 Keseimbangan (Balance) 

 

Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman 

dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti halnya jika kita melihat pohon atau 

bangunan yang akan roboh, kita measa tidak nyaman dan cenderung gelisah. 

Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua dayan 

yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni keseimbangan ini tidak dapat 

diukur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan dimana semua bagian dalam 

sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Setiap elemen pada susunan 

visual berat yang telah ditentukan oleh ukurannya, kegelapan atau keringanan, dan 

ketebalan dari baris. 

Ada dua pendekatan dasar pendidikan desain untuk menyeimbangkan. 

Yang pertama adalah keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari 

elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat. Selanjutnya adalah 

keseimbangan asimetris yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat 

benda yang sama di setiap sisi halaman. Warna, nilai, ukuran, bentuk, dan tekstur 

dapat digunakan sebagai unsur keseimbangan. Untuk menciptakan keseimbangan 

diperlukan langkah di bawah ini: 

a. Ulangi bentuk tertentu secara berkala, baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

b. Pusat elemen pada halaman. 

 

c. Menempatkan beberapa visual kecil di satu daerah untuk 

menyeimbangkan satu blok besar gambar atau teks. 
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d. Gunakan satu atau dua bentuk aneh dan membuat bentuk biasa. 

 

e. Keringanan teks potong-berat dengan terang, berwarna-warni visual. 

 

f. Meninggalkan banyak spasi besar sekitar blok teks atau foto gelap. 

 

g. Offset besar, gelap foto atau ilustrasi dengan beberapa lembar teks kecil, 

masing- masing dikelilingi oleh banyak spasi. 

2.4.3 Proporsi (Proportion) 

 

Proporsi digunakan dalam menggambarkan hubungan ukuran antara objek 

satu dan yang lainnya. Dalam merancang suatu ruangan diperlukan proporsi yang 

sesuai seperti ukuran furniture, tinggi langit- langit dan sebagainya. 

Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. 

Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan – 

perbandingan yang tepat. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis 

dalam sebuah bidang. Proporsi Agung (The Golden Mean) adalah proporsi yang 

paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya 

arsitektur. Konon proporsi ini adalah perbandingan yang ditemukan di benda- 

benda alam termasuk struktur ukuran tubuh manusia sehingga dianggap proporsi 

yang diturunkan oleh Tuhan sendiri. 

2.4.4 Irama (Rhythm) 

 

Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus menerus. Dalam 

bentuk –bentuk alam bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut, 

barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. 
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Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk – 

bentuk unsur rupa. Pengulangan (mengulangi unsur serupa dalam cara yang 

konsisten) dan variasi (perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi atau elemen) 

adalah kunci untuk visual ritme. 

Menempatkan elemen dalam sebuah layout secara berkala membuat halus, 

dan bahkan ritme yang tenang, santai moods.perubahan pada ukuran dan jarak 

antara unsur membuat cepat, ritme hidup dan suasanan hati yang menyenangkan. 

Kunci sukses membangun sebuah desain berdasarkan ritme adalah mengerti 

perbedaan antara pengulangan dan variasi. Pengulangan adalah mengulang 

elemen beberapa visual atau seluruhnya secara konsisten sedangkan variasi adalah 

perubahan sejumlah  elemn,  misalnya  warna,  ukuran, bentuk,  ruang,   posisi, 

dan bobot visual dari sebuah elemen. Ritme atau nada terbagi menjadi 3 jenis 

yaitu: 

a. Nada suara, tingkatan perbandingan contohnya dalam tinggi rendahnya 

suara. 

b. Nada warna, tingkatan perbandingan antara warna yang satu dengan warna 

yang lain. 

c. Nada garis, tingkatan perbandingan tebal tipisnya garis, panjang pendeknya 

garis, atau kasar halusnya garis. 
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2.4.5 Penekanan dan Emphasis 

 

Fokus difungsikan sebagai objek utama, untuk menarik perhatian. 

Biasanya yang diberi penekanan atau fokus cukup satu, karena terlalu banyak 

fokus dapat mengurangi penekanan dari objek yang ingin ditonjolkan tersebut. 

Emphasis merupakan area yang dianggap menarik, dominan. Dominasi 

dari suatu objek layaknya fokus dapat ditingkatkan dengan membuat objek 

tampak lebih besar, lebih indah, dengan penempatan yang pas 

2.5.6 Contrast (Kontras) dan Variety (Variasi) 

 

Maksud prinsip kontras adalah menghindari elemen desain dalam  

halaman yang tampak serupa. Apabila elemen (jenis tulisan, warna, ukuran, tebal 

tulisan, spasi, dan lain-lain) tidak diingkan serupa maka buat elemen desain 

tersebut saling membedakan. Kadang, dalam sebuah halaman, kontras menjadi 

visualisasi yang paling menarik perhatian. Kontras adalah penyebab awal 

pembaca membaca halaman tersebut. 

Sedangkan variety, atau keanekaragaman digunakan untuk menghindari 

dari kesan monoton atau membosankan. Contohnya seperti penggunaan dari 

elemen yang tidak sama dapat memberikan sesuatu yang lebih menarik atau unik. 

2.5.7 Repetisi (Repetition) 

 

Elemen visual yang berulang dalam sebuah desain. Kamu dapat 

mengulang ulang warna, bentuk, tekstur, ketebalan garis, jenis tulisan, ukuran, 

konsep grafis, etc. Pengulangan elemen visual ini mengembangkan komposisi dan 

memperkuat desain dalam kesatuan komposisi. 
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2.5 Digital Painting 

 

Menurut Deka Anjar Rosmawati,(2012:1-2) dalam bukunya yang berjudul 

“Digital Painting dan Desain Karakter dengan Adobe Photoshop : 2012” Digital 

Painting adalah menggambar secara digital dengan menggoreskan kuas digital 

yang menghasilkan suatu garis, gambar dan warna yang terbentuk titik-titik digital 

monitor. Karena semua bahannya adalah bahan digital. 

Teknik menggambar dengan komputer bagi pemula, kita tidak harus 

mengikuti cara orang lain menggambar karena ada banyak Teknik menggambar, 

dikarenakan tidak ada acara menggambar yang paling benar sebab setiap orang 

memiliki cara merekan sendiri dalam menggambar. Digital painting merupakan 

seni modern, dibutuhkan kesabaran untuk mempelajarinya, kreativitasda na 

banyak latihan agar dapat menguasainya. Tidak perlu ragu untuk memulainya, 

namun jika benar-benar menginginkannya maka kita pasti bisa untuk menguasai 

Teknik digital painting dengan baik. 

Software yang digunakan untuk mendesain atau menggambar seperti 

 

software Photoshop, Paintool Sai dan juga menggunakan alat pen tablet. 

 
2.6 Layout 

 

Menurut Surianto Rustan (2009: 9) dalam bukunya yang berjudul Layout, 

Dasar & Penerapannya, layout merupakan tata letak elemen-elemen desain 

terhadap suatubidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan 

yang dibawanya. Dalam sebuah perancangan buku layout memiliki banyak 

elemen yang mempunyai peran yang berbeda-beda dalam membangun 
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keseluruhuan layout hal ini bertujuan agar tata letak antara elemen visual dan teks 

dapat terbaca dengan jelas oleh audience. 

2.6.1 Prinsip Layout 

 

Layout atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tata letak adalah 

pengaturan tulisan-tulisan dan gambar-gambar. Definisi layout adalah 

penataletakan atau pengorganisasian atau strukturisasi dari beberapa unsur desain 

agar teratur dan tercipta hirarki yang baik untuk mendapatkan dampak yang kuat 

dari yang melihat (Kamus Istilah Periklanan, Matari Advertising). Prinsip – 

prinsip sebuah layout menurut Rustan (2009: 27) terbagi menjadi 4: 

1. Balance (Seimbang) 

 
Keseimbangan membantu menentukan ukuran dan peraturan setiap bagian 

dalam layout, layout tidak seimbang membuat pembaca kesulitan membaca dan 

akan merasakan sesuatu yang salah pada hal yang ia baca. Ada dua jenis balance, 

yaitu symmetric balance (kuat, stabil) dan asymmetric balance (variatif, bergerak). 

2. Rhytm (Irama) 

 
Irama merupakan bentuk yang dihasilkan dengan mengulang elemen 

secara bervariasi. Pengulangan secara konsisten dan bervariasi adalah kata kunci 

utamanya, keduanya saling melengkapi karena tanpa adanya variasi, pengulangan 

akan tampak membosankan. Setiap variasi elemen yang mengalami pengulangan 

juga harus memiliki kesatuan yang utuh. 
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3. Emphasis (Titik berat) 

 
Dalam upaya menarik perhatian pembaca, setiap pesan pada layout harus 

memiliki daya tarik yang tinggi. Jika tidak khalayak akan cepat berpaling. 

4. Unity (kesatuan) 

 
Keseluruhan elemen pada sebuah layout harus saling memiliki satu dengan 

yang lainnya. Hal ini membantu menentukan banyaknya elemen yang ingin 

digunakan atau bagaimana penggunaannya. 

Selain prinsip-prinsip layout yang diatas, ada beberapa teori layout menurut Frank 

 

F. Jefkin (1997: 245), yaitu : 

 

a. The Law of Variety, sebuah layout harus dibuat bervariasi untuk 

menghindari kesan monoton. 

b. The Law of Balance, dalam sebuah layout mata pembaca sebaiknya 

bergerak secara wajar, jadi sebaiknya dimulai dengan urutan yang ada. 

c. The Law of Harmony, bagian dari layout sebaiknya dirancang secara 

harmonis dan tidak meninggalkan kesan monoton. 

d. The Law of Scale, perpaduan warna terang dan gelap akan menghasilkan 

sesuatu yang kontras. Hal ini dapat dipakai untuk memberi tekanan pada 

bagian-bagian tertentu dalam layout. 
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Ada tiga kriteria dasar untuk sebuah layout yang dikatakan baik, yaitu: It 

Works (mencapai tujuannya), It Organizes (ditata dengan baik) dan It Attracts 

(menarik bagi pengguna) (faculty.petra.ac.id). Sebuah layout dapat bekerja dan 

mencapai tujuannya bila pesan-pesan yang akan disampaikan dapat segera 

ditangkap dan dipahami oleh pengguna dengan suatu cara tertentu. Selanjutnya, 

sebuah layout harus ditata dan dipetakan secara baik supaya pengguna dapat 

berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain dengan mudah dan cepat. 

Akhirnya, sebuah layout harus menarik untuk mendapatkan perhatian yang cukup 

dari penggunanya (Rustan, 2009: 30). 

2.6.2 Elemen-elemen Layout 

 

Rustan dalam bukunya yang berjudul Layout Dasar dan Penerapannya 

kembali memaparkan tentang layout berkaitan dengan elemen-elemen yang ada di 

dalam sebuah layout. Elemen-elemen ini nantinya memiliki tujuan untuk 

menyampaikan informasi dengan lengkap dan tepat, serta melahirkan kenyamanan 

ketika membacanya, kemudahan dalam mencari informasi juga diperlukan dalam 

sebuah layout terkait dengan navigasi dan estetika (Rustan, 2009: 27). 

Rustan membagi elemen layout menjadi : 

 

a. Elemen Teks, yakni komponen-komponen dalam sebuah layout yang 

meliputi deck, byline, bodytext, subjudul, pull quotes, callouts, kickers, 

mutual caps, indent, lead line, spasi, header & footer, running head, 

catatan kaki, nomor halaman, jumps, signature, nameplate, dan masthead . 
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b. Elemen Visual, yakni elemen-elemen dalam sebuah layout meliputi foto, 

 

artwork, infographics, garis, kotak, inzetm poin. 

 

c. Invisible Element, yakni elemen-elemen yang berfungsi sebagai acuan 

penempatan sebuah elemen. Invisible Element ini meliputi margin dan 

grid. Margin menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang 

akan ditempati oleh elemen – elemen layout. Margin juga mencegah resiko 

kesalahan potong pada saat proses cetak. Selain itu margin memberikan 

kesan rapi dan enak dilihat secara estetika. Grid memudahkan audiens 

menentukan peletakan elemen layout dan mempertahankan konsistensi dan 

kesatuan layout. 

d. Negative Space atau White Space, yaitu ruang kosong yang ditujukan agar 

penempatan karya tampat tidak terlalu penuh pada suatu bidang, ruang 

kosong ini juga digunakan untuk memberikan emphasis atau penekanan 

pada objek – objek tertentu. Selain itu, dapat membuat audiens menjadi 

lebih nyaman dan lebih mudah memahami isi dalam layout. Ruang kosong 

ini memberikan kesan aliran dalam desain dan sekaligun akan membangun 

keseimbangan dalam desain jika dikomposisikan secara pas. 

e. Visual Hierarchy, yakni suatu cara untuk memberikan arahan pada 

pembaca kepada suatu hal Juga merupakan salah satu cara untuk 

menggambarkan tingkat kekrusialan suatu informasi. Desainer dapat 

memberikan kontras untuk menuntun pembaca dalam memahami 

informasi dan gambar pada susunan yang diinginkan. 
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f. Gestalt, yaitu elemen yang erat kaitannya dengan teori psikologi yang 

mengatakan bahwa seseorang akan mempersepsikan apa yang terlihat dari 

lingkungannya sebagai satu-kesatuan yang utuh. Dikembangkan oleh Maz 

Wertheimer dan rekan-rekannya, teori ini dapat menjelaskan 

kecenderungan persepsi yang terberntuk dibenak seseorang. 

2.7 Tipografi 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tipografi berari “ilmu 

cetak” atau “seni percetakan”. Ilmu cetak dalam hal ini yang dimaksud adalah 

huruf yang tersusun dalam sebuah alphabet yang merupakan media penting 

komunikasi visual. 

Sedangkan dalam Cambridg “Typography” memiliki arti “the design of the 

writing in a piece of printing or on a computer screen” yang berarti desain dalam 

menulis di selembar cetekan atau digital. Tipografi belakangan menjadi media 

yang membawa manusia mengalami perkembangan dalam cara berkomunikasi. 

Komunikasi yang berakar dari simbol-simbol yang menggambarkan sebuah objek 

(pictograph), berkembang menjadi simbol – symbol yang merepresentasikan 

gagasan yang lebih kompleks serta konsep abstrak yang lain (ideograph). 

Kemudian berkembang menjadi bahasa tulis yang dapat dibunyikan dan memiliki 

arti (phonograph - setiap tanda atau huruf menandakan bunyi). 

Bentuk huruf tak hanya berkaitan dengan indentifikasi bunyi yang  

bersasal suatu objek melankan juga meliputi aktivitas menangkap realitas dalam 

bunyi. Bentuk huruf lebih dari sekedar lambang bunyi, huruf juga bisa melahirkan 
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kesan khusus yang bida memudahkan audiens menangkap messages atau idea 

yang ada dalam sebuah frase atau kalimat. Apabila huruf tidak pernah eksis di 

dunia ini, bisa dibayangkan betapa sulitnya penyampaian informasi yang pasti 

akan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, apabila morfologi semua 

huruf adalah sama. Akan timbul kemungkinan ketidak terbacaan karena 

keseragama tersebut. Huruf menjadi sesuatu yang memiliki makna ganda, huruf 

dapat menjadi sesuatu yang dapat dilihat (bentuk atau rupa huruf) dan dapat 

menjadi sesuatu yang dapat dibaca (kata atau kalimat). 

Selain itu huruf memiliki makna yang tersurat (gagasan) dan makna yang 

tersirat (kesan). Selain itu pengaruh perkembangan teknologi digital yang sangat 

pesat pada masa kini membuat makna tipografi semakin meluas. Menurut Rustan 

(2001:16) tipografi dimaknai sebagai “segala disiplin yang berkenaan dengan 

huruf”. 

Seperti yang dijelaskan oleh J.Ben Lierman (Lia Anggraini & Kirana 

Nathalia, 2014) pada buku Types of Typeface “Tipografi sebagai salah  satu 

elemen desain pada ilustrasi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen 

desain yang lain, serta dapat mempengaruhi keberhasilan suatu karya desain 

secara keseluruhan”. Ia menyatakan ada dua hal yang menentukan kesuksesan 

desain dengan penggunaan tipografi, yaitu legibility dan readibility. 
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a. Readibility, berhubungan dengan bagaimana huruf-huruf tersebut disusun. 

 

Faktor yang mempengaruhi tingkatan keterbacaan sebuah jenis huruf adalah 

ukuran, leading, line length, alignment, letter space dan word spacing (Ilene 

2006: 59) 

b. Legibility, saat memilih tipografi untuk anak-anak harus yang sederhana 

dan tampak mudah dibaca dengan counter bentuk sebaiknya bulat, pada bagian 

sudutnya disarankan mempunyai ujung yang tumpul, bukan bersudut lancip 

maupun kotak. Contoh yang baik adalah Sassoon yang dibuat secara khusus untuk 

anak-anak (Ilene 2006: 60). 

Menurut Sihobing (2001:58), dalam pembuatan desain sebuah buku, 

dibutuhkan jenis huruf yang memiliki tingkat legability tinggi. Dalam desain 

tipografi, legability memiliki pengertian sebagai kualitas huruf atau naskah dalam 

tingkat kemudahannya untuk dibaca. Tingkat kejelasan ini tergantung pada  

bentuk fisik huruf itu sendiri, ukuran, serta penataannya dalam sebuah naskah. 

2.8 Warna 

 

Menurut Sir David Brewster, Teori ini menyederhanakan warna – warna 

yang ada di alam menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, 

tersier, dan warna netral. - Lingkaran warna brewster dapat menjelaskan teori 

kontras warna (komplementer), split komplementer, triad, dan tetrad. 

Warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya yang 

diapancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 

indera pengelihatan. Secara obyektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh 
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panajang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh 

mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang 

sempit dari gelombang elektromagnetik. 

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat, dll. Pemilihan warna adalah satu 

hal yang sangat penting alam menentukan respons dari calon pemakai/siswa. 

Warna dalah hal yang pertama dilihat oleh seseorang (terutama warna 

background). Warna akan membuat kesan atau mood untuk keseluruhan 

gambar/grafis. Warna merupakan unsur penting dalam grafis karena dapat 

memberikan dampak psikologis kepada orang yang melihat. Warna mampu 

memberikan sugesti yang mendalam kepada manusia. Dalam komunikasi grafis, 

penggunaan warna perlu ditata dan disusun dengan tepat sehingga menimbulkan 

suasana, mempengaruhi luas kehidupan manusia sekaligus sebagai lambing 

psikologis. Warna juga bersifat case sensitive meskipun secara universal 

penggunaan warna-warna di bidang komunikasi grafis telah diakui namun warna 

erat kaitannya dengan latar belakang budaya bangsa atau komunitas tertentu yang 

mungkin memberikan penilaian berbeda untuk penggunaan warna-warna berbeda. 

Dalam sebuah desain, komposisi warna sangat penting. Komposisi berarti to 

compose, yang berarti mengarang, menyusun atau mengubah. Johannes Itten 

dalam buku The Elements of Color 1970 pada halaman 91 menyatakan : 
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“Efek sebuah warna dalam komposisinya ditentukan oleh situasi karena 

warna selalu dilihat dalam hubungannya dengan lingkaran. Warna yang 

dikeluarkan dari lingkarannya akan memiliki kekuatan sendiri. Nilai-nilai 

kepentingan sebuah warna dalam komposisi tidak berdiri sendiri. Kualitas dan 

kuantitas keluasannya merupakan factor yang sangat menunjang.” 

2.9 Pengelompokan Warna 

 

Orang mengenal warna primer dan warna sekunder. Tiryssae Newton 

(1642-1727) menemukan hubungan antara cahaya matahari dan warna. Ia berhasil 

menguraikan cahaya matahari menjadi warna merah, jingga, kuning, biru, nilai, 

dan ungu. Di atas merah ada warna infra merah dan dibawah warna merah warna 

ungu ada ultra violet. Uraian warna tersebut dinamakan spectrum. Menurut 

Jerman Le Blond (1730) menyederhanakan temuan Newton menjadi 3 warna 

pokok, yaitu merah, kuning dan biru yang dinamakan warna primer. 

Percampuran dua warna pokok disebut warna sekunder, yaitu merah dan 

biru menjadi ungu, merah dan kuning menjadi oranye, hijau dan ungu menjadi 

hijau ungu. Percampuran warna sekunder disebut dengan warna tersier, yaitu 

orange dan ungu menjadi orange ungu, orange dan hijau menjadi orange hijau, 

hijau dan ungu menjadi hijau ungu. 

1. Warna Pokok (primer) 

 

Warna primer adalah warna yang menjadi pedoman setiap orang untuk 

menggunkannya. Dalam penggunaannya warna pokok ada dua macam. Untuk 

grafis, yang dipakai adalah pigmen yang terdiri dari biru (cyan), merah (magenta), 
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dan kuning (yellow). Pada foto dan grafis komputer, warna pokok cahaya terdiri 

dari red, green, dan blue (RGB). Dalam komputer, warna-warna yang pertama 

cyan, magenta dan yellow masih ditambahkan warna key (hitam) sehingga dikenal 

istilash CMYK. 

2. Warna Sekunder 

 

Warna sekunder merupakan percampuran antara warna primer. 

 

a. Merah + biru = ungu/violet 

 

b. Merah + kuning = oranye/jingga 

 

c. Kuning + biru = hijau 

 

3. Warna Tersier 
 

 

 

2.2 Gambar Warna Pengelompokan Warna 

Sumber: http://www.desainraya.com 

http://www.desainraya.com/


 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Perancangan ini menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mendalam yang dapat mendukung proses 

perancangan buku ilustrasi “tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan teknik 

digital painting sebagai upaya mengenalkan budaya Kabupaten Jombang. 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam tehadap suatu masalah. Menurut Sugiarto Eko, 

(2015:15), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah. Peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara rinci. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data 

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada makna. 

3.2 Unit Analisis 

 

Menurut Maholtra (2007:215), Unit analisis adalah merupakan sesuatu 

yang berkaitan dengan fokus yang diteliti dapat berupa benda, individu, 

kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam 

sebuah penelitian, menentukan unit analisis diperlukan agar peneliti dapat 

mengetahui dan menentukan masalah dari penelitian tersebut. 
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Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan 

pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, 

komparasi, dan sejenisnya. Analisis ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana 

strategi wacana tekstual yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau 

peristiwa tertentu. 

3.2.1 Objek Penelitian 

 

Objek yang akan diteliti adalah Tarian Wayang Topeng Jatiduwur, maka 

dari itu peneliti akan berusaha mencari informasi serta melakukan analisa tentang 

gejala dan fenomena yang terjadi di sanggar Purwo Budoyo melalui metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini didefinisikan sebagai proses 

yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian terkait dengan perancangan buku ilustrasi tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur akan dilakukan di sanggar Purwo Budoyo desa Jatiduwur, Kesamben, 

dan dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Jombang. 

3.2.3 Metode Kajian 

 

Model kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Estetik. 

Metode kajian ini berkaitan dengan penelitian mengenai tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur. Model kajian Estetik secara makro, merupakan kegiatan yang 

memiliki kedekatan dengan dunia desain adalah kajian – kajian estetik dalam 

dunia seni rupa, kriya dan arsitektur. Model pendekatan estetik dapat dilakukan 

atas dua sisi, yaitu: 
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(1) pendekatan melalui filsafat seni dan (2) pendekatan melalui keritik seni. 

 

Pendekatan yang akan dilakukan yang sesuai dengan penelitian  ini 

adalah pendekatan melalui filsafat seni, dimana objek desain dapat diamati 

sebagai sesuatu yang mengandung makna simbolik, makna sosial, makna 

budaya, makna keindahan, makna ekonomi, makna penyadaran, ataupun makna 

religius. Penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut yakni makna budaya, 

makna simbolik yang terdapat pada memperkenalkan budaya tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur, terhadap masyarakat mengenai budaya Kabupaten Jombang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang diperoleh memiliki peranan penting untuk mengetahui 

permasalahan yang timbul dalam perancangan buku ilustrasi tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur. Sehingga diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Data ini digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan 

digunakan untuk perancangan buku ilustrasi tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 

3.3.1 Observasi 

 

Kegiatan observasi meliputi pencatatan sistematis atas kejadian-kejadian, 

perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan guna 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Jonathan & Hary 

(2007:100) salah satu peran pokok dalam melakukan observasi adalah 

menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami. 

Di dalam jenis observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung,  

peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek 

yang diteliti. Yang dimana obsevasi dilakukan sanggar Purwo Budoyo di Desa 
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Jatiduwur, Kesamben, dan dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) 

Kabupaten Jombang. 

3.3.2 Wawancara 

 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. 

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. (Sugiyono, 2011:139) 

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mencari informasi terkait 

perancangan buku ilustrasi “tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan teknik 

digital painting sebagai upaya mengenalkan budaya Kabupaten Jombang, oleh 

karena itu wawancara dilakukan secara langsung kepada Ibu Lastri selaku 

Keturunan ke 7 dari Wayang Topeng Jatiduwur, Ki Heru Cahyono selaku 

Budayawan dari dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten 

Jombang. 

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lastri yaitu mengenai tentang awal 

mula Wayang Topeng Jatiduwur, lakon dari wayang topeng jatiduwur, anggota, 

ada berapa saja topeng, keseharian para penari, dan latihan para penari maupun 

sang dalang. 

Wawancara juga dilakukan pada Ki Heru Cahyono yang dimana 

menanyakan awal mula Wayang Topeng Jatiduwur, keterlibatan apa saja yang 

dilakukan pemerintah atau dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), bantuan 

apa saja yang dilakukan. 
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3.3.3 Dokumentasi 

 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan 

harian, cinderamata, artefak, video dan foto. (Sugiyono, 2011 : 139) 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh seluruh bukti otentik 

yang berkaitan dengan kesenian Wayang Topeng Jatiduwur berupa foto dan video 

tentang kesenian Wayang Topeng Jatiduwur yang telat diperoleh. 

 

3.3.3 Studi Pustaka 

 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, data, 

Fakta, informasi, catatan dan laporan yang bertujuan untuk memperkuat materi 

pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan teori tertentu yang 

berhubungan dengan penulisan dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di 

lapangan. 

Data yang diperlukan berupa catatan, dan informasi mengenai Tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur. Untuk fakta yang diperlukan yaitu tentang kebenaran 

dari sejarah Tarian Wayang Topeng Jatiduwur dari pihak sanggar Purwo Budoyo 

maupun dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar). 

Pada metode ini, menggunakan berbagai literatur yang berhubungan 

dengan perancangan buku ilustrasi tarian Wayang Topeng Jatiduwur, seperti buku 

jurnal dan artikel yang diperoleh dari website. 
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3.3.4 Studi Kompetitor 

 

Studi Kompetitor pernah dilakukan oleh Dian Ratri Wijayanti, 2013. 

Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang dengan judul Tugas Akhir 

Perancangan Buku Cerita Bergambar Legenda Gunung Arjuna Untuk Anak 

Sekolah Dasar. Perancangan mengenai buku cerita bergambar untuk 

memperkenalkan legenda gunung Arjuna yang dimana Arjuna memiliki pesan 

moral yang baik untuk anak–anak agar bisa belajar jika berbuat salah harus 

mengakui kesalahan diri sendiri. 

Dari penjelasan tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan Dian Ratri 

Wijayanti adalah Perancangan Buku Cerita Bergambar Legenda Gunung Arjuna 

Untuk Anak Sekolah Dasar sedangkan yang akan dirancang oleh peneliti adalah 

Perancangan Buku Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan Teknik 

Digital Painting Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten Jombang 

maka dapat diketahui bahwa objek perancangan buku berbeda dengan cara 

mengenalkan tarian Wayang Topeng Jatiduwur untuk mengenalkan Budaya 

Kabupaten Jombang. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

 

Moleong (2006:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya ada kaitannya antara data yang satu 

dengan yang lainnya dalam proses sintesisasi. Dan yang terakhir adalah membuat 

kesimpulan menjadi satu pernyataan yang menjawab pertanyaan penelitian. 
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Berdasarkan analisa data tersebut selesai dilaksanakan, maka dibuat 

beberapa rancangan buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data yang memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif 

berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan 

bagan (www.pengertianpakar.com). 

Penyajian data yang dilakukan dengan cara menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur, yang akan 

menjelaskan tahap-tahap penciptaan buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur dari pengumpulan data sampai pada tahap proses mendesain buku 

ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan (http://www.pengertianpakar.com/). 

http://www.pengertianpakar.com/
http://www.pengertianpakar.com/)
http://www.pengertianpakar.com/)
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Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan 

dari reduksi data mengenai buku refrensi, cara menciptakan buku refrensi dan 

sebagai media informasi yang akan dipakai hingga mendapatkan keywords, yaitu 

perancangan buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 



 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pembahasan bab ini lebih difokuskan membahas tentang metode yang 

digunakan dalam perangan akrya, seperti menjelaskan hasil pengumpulan data 

serta analisis SWOT, STP, keyword serta strategi kreatif lainnya dalam 

Perancangan Buku Ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur dengan Teknik 

Digital Painting sebagai upaya untuk mengenalkan Budaya masyarakat Kabupaten 

Jombang. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 

Analisis data merupakan proses sistematik pencarian dan pengaturan 

transkip observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang telah 

dikumpulkan guna meningkatkan pemaham mengenai materi-materi dan data 

yang telah di dapat. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 
 

Observasi yang dimulai pada tanggal 22 Februari – June 2018 di dinas 

kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) dan Sanggar Purwo Budoyo. Yang 

dimana bertujuan untuk mencari informasi mengenai Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur, mulai dari sejarah, kegiatan yang dilakukan, bantuan apa saja yang 

diberikan, dan informasi lainnya. 
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Gambar 4.1 Observasi di dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Observasi Pertama dilakukan di dinas kebudayaan dan pariwisata 

(Disbudpar) Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo no.19 

Jombang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 10.21 WIB. Dengan 

menanyakan seputar Tarian Wayang Topeng Jatiduwur, berdasarkan pengamatan 

peneliti pada saat kunjungan pada tanggal (27/03/2018) Bahwa : 

a. Sejarah Tarian Wayang Topeng Jatiduwur yang memang berasal dari 

Kabupaten Jombang. 

b. Pihak kebudayaan membantu dengan memberikan acara, bantuan seperti gong, 

kostum, dan alat-alat lainnya. 
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Gambar 4.2 Observasi di Sanggar Purwo Budoyo Kabupaten Jombang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Observasi Kedua dilakukan ditempat yang berbeda yaitu, Sanggar Purwo 

Budoyo yang berada di Kesamben, Jatiduwur, Jombang pada hari selasa tanggal 

27 Maret 2018 pukul 13.03 WIB. Dengan menggunakan metode yang sama 

dengan Observasi sebelumnya. Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat 

kunjungan ke dua (27/03/2018) ditemukan bahwa : 

a. Asal usul sejarah Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 

 

b. Jumlah dari Topeng Tarian Wayang Topeng Jatiduwur dan juga anggotanya. 

 

c. Alunan Musik dan Gerakan Tarian. 

 

d. Kegiatan para anggota sanggar 
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4.1.2 Wawancara 

 
 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan kepada beberapa 

orang yang dianggap mampu menjadi narasumber berkaitan dengan objek yang 

akan diteliti yaitu Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. Berikut beberapa nama yang 

menjadi narasumber untuk observasi penelitian ini: Ki Heru Cahyono, S.Kar. 

selaku Dinas Kebudayaan, Sulastri Widyanti selaku keturunan ke 7 dari Tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur, Mohamad Yaud selaku Dalang dari Tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur. 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ki Heru Cahyono, S.Kar. Selaku 

Dinas Kebudayaan yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo no.19 Jombang pada 

hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 10.40 WIB. bahwa Wayang Topeng 

Jatiduwur ini merupakan peninggalan leluhur yang perlu di kembangkan, 

diperkenalkan, dan juga dipertahankan, dikarenakan peninggalan kesenian 

kabupaten ini ada sangkutpautnya dengan kerajaan Majapahit pada waktu dulu, 

yang dimana kerajaan Majapahit pertama kalinya di desa jatiduwur. Pada saat itu 

warga menyambutnya dengan menanggap (mempertontonkan) tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur tersebut, oleh karena itu perlu di perkenalkan ke masyarakat 

agar tidak punah. 
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Gambar 4.3 Wawancara Bersama Ki Heru Cahyono, S.Kar. Dinas 

Kebudayaan Kabupaten Jombang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Menurut Ki Heru Cahyono, S.Kar. Awal mula Wayang Topeng Jatiduwur 

berawal dari datagnya kerajaan Majapahit yang dating ke Desa Jatiduwur yang 

dimana Wayang Topeng Jatiduwur ini dibawakan untuk menyambut kedatangan 

raja dari kerajaan Majapahit yang datang ke desa jatiduwur. Topeng Dari Wayang 

Topeng Jatiduwur ini merupakan asli dari desa Jatiduwur, namun beberapa juga 

berasal dari kerajaan Majapahit. Sampai saat ini pihak kebudayaan membantu 

dalam melestarikan budaya kesenian ini dengan memberikan beberapa acara-acara 

tertentu, peralatan untuk kebutuhan sanggar juga. 

Pada Waktu dulu Wayang Topeng ini pernah mengalami keterpurukan, 

setelah itu diprakarsai (diperkenalkan) oleh Ki Supriyo, yang dimana awal mula 

bangkitnya kembali Wayang topeng Jatiduwur sekitar tahun 2001-2008 yang 

dimana waktu itu masih dipegang oleh Bu marini selaku keturunan ke 6, setelah 

itu Ki Supriyo mulai pecah dengan sanggar dikarenakan terjadinya beberapa 
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konflik yang terjadi pada tahun 2009-2011. Untuk sekarang mulai bangkit 

kembali yang dimana dipegang kembali oleh keturunan ke 7 yaitu Ibu Sulastri. 

Pada waktu dulu menurut Pak Soleh sespuh dari Wayang Topeng Jatiduwur, 

Wayang Topeng Jatiduwur ini merupakan saudara dari Wayang Topeng Malang 

yang bisa dikatakan Wayang Topeng Jatiduwur lebih awal dari Wayang Topeng 

Malang. 

Hasil wawancara selanjutnya dilakukan kepada Sulastri Widyanti selaku 

keturunan ke 7 dari Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. Yang bertempat di 

Sanggar Purwo Budoyo yang berada di Kesamben, Jatiduwur, Jombang pada hari 

selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 13.24 WIB. 

 

 

Gambar 4.4 Wawancara dengan Sulastri Widyanti selaku keturunan ke 7 

Wayang Topeng Jatiduwur 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Sulastri Widyanti menjelaskan mengenai asal usul terbentuknya atau 

lahirnya Wayang Topeng Jatiduwur. Awal mula sejarah tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur berawal dari datangnya kerajaan Majaphit yang datang ke desa 

Jatiduwur kabupaten Jombang yang dimana tarian Wayang Topeng Jatiduwur ini 

dibawakan untuk menyambut kedatangan raja dari kerajaan Majapahit. Pada saat 

dahulu dimana pembuatan Topeng dari Jatiduwur dibuat di bawah pohon jati pada 

saat kerjaan Majapahit, Topeng tersebut bisa dikatakan topeng dari Majapahit dan 

Jatiduwur yang dimana Topeng dari Wayang Topeng Jatiduwur ini merupakan 

Topeng yang sakral. 

Pada saat sebelum melakukan pementasan topeng yang jumlahnya 33 

selalu tidak lengkap/hilang, menurut dari beberapa sesepuh dari beberapa topeng 

yang hilang memang karena topeng tersebut pergi/berkelana ke tempat awal mula 

pembuatan dari topeng tersebut, yang dimana pembuatannya dibawah pohon jati 

yang ada di desa Jatiduwur. Topeng yang hilang akan kembali dengan sendirinya 

kalau sudah memasuki panggung/mulai pentas. Topeng dari Wayang Topeng 

Jatiduwur ini merupakan asli dari desa Jatiduwur, namun bukan dari desa 

Jatiduwur juga tetapi sebagian dari kerjaan Majapahit. 

Pada waktu dulu pernah mengalami turunnya popularitas dari Wayang 

Topeng Jatiduwur lalu pada tahun 2001-2008 mulai bangkit kembali dengan di 

prakarsai oleh Ki Supriyo, setelah itu pada saat tahun 2011 kesenian ini mulai 

tenggelam lagi dikarenakan terjadinya konflik pada saat itu. Setelah konflik 

mereda pada tahun 2012-2018 mulai bangkit kembali meskipun tidak semua 

orang tahu tentang tarian Wayang Topeng Jatiduwur ini. 
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Tarian Wayang Topeng Jatiduwur ini menerapkan gerakan Klono, gerakan 

itu sendiri terdiri dari pergelangan tangan, menunjukkan mahkota, menunjukkan 

cincin, menunjukkan perhiasan kaki, menunjukkan bahu, menunjukka ikat 

pinggang, menunjukkan cara berjalan. Yang dimana gerakan tarian tersebut 

memperkenalkan cara berpakaian dari kerajaan Majapahit. Untuk alunan musik 

yang digunakan gamelan Jawa berlaras slendro. 

Anggota dari tarian Wayang Topeng Jatiduwur berjumlah 29 orang yang 

dimana anggota tersebut terdiri dari anak-anak sampai dewasa. Setiap anggota 

tidak sepenuhnya bergantung pada setiap acara Wayang Topeng Jatiduwur mereka 

juga mempunyai kegiatan atau pekerjaan tetap seperti petani, tukang, dll. 

Mesikupun anggota juga ada yang anak-anak kami tetap membuka ke pada 

masyarakat jika ingin belajar Wayang Topeng Jatiduwur. Dikarenakan saat ini 

kami banyak menanggap di sekolah-sekolah agar anak, cucu kita mengetahui 

kesenian asli Kabupaten Jombang ini. 
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Gambar 4.5 Wawancara dengan Mohamad Yaud Selaku Dalang Tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Mohamad Yaud merupakan mantan penari dari Tari Klono dan sekarang 

beliau menjadi seorang dalang di Tarian Wayang Topeng Jatiduwur, menurut 

Mohamad yaud tarian Wayang Topeng Jatiduwur ini menerapkan gerakan Klono, 

gerakan itu sendiri terdiri dari pergelangan tangan, menunjukkan mahkota, 

menunjukkan cincin, menunjukkan perhiasan kaki, menunjukkan bahu, 

menunjukka ikat pinggang, menunjukkan cara berjalan. Yang dimana gerakan 

tarian tersebut memperkenalkan cara berpakaian dari kerajaan Majapahit. Untuk 

alunan musik yang digunakan gamelan Jawa berlaras slendro. 
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4.1.3 Dokumentasi 

 
 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh. 

Berdasarkan dokumentasi yang didapat dari Sanggar Purwo Budoyo diperoleh 

data yakni berbagai macam topeng, sanggar yang masih tahap pembanggunan, 

foto waktu menanggap/tampil maupun latihan. 

 

 

Gambar 4.6 Dokumentasi foto Salah satu topeng Dari Wayang Topeng 

Jatiduwur 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Pada Gambar 4.6 merupakan salah satu topeng yaitu Joko Klono dari 

Wayang Topeng Jatiduwur yang merupakan asli dari zaman dulu awal mula 

datangnya kerajaan Majapahit datang ke desa Jatiduwur yang dimana beberapa 

topeng juga berasal dari kerajaan Majapahit. 
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Gambar 4.7 Dokumentasi foto proses latihan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.7 merupakan proses latihan yang dilakukan secara rutin 

satu minggu sekali pada saat hari sabtu, proses latihan biasanya dilakukan seluruh 

anggota mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studi 

 

 
Gambar 4.8 Dokumentasi foto koran tahun 2012 tentang terkuburnya 

Wayang Topeng Jatiduwur 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada gambar 4.8 merupakan bukti bahwa Wayang Topeng Jatiduwur 

pernah mengalami keterpurukan atau terkubur selama 40 tahun lamanya, 

dikarenakan sidikitnya peminat dan juga belum ada pewaris selanjutnya yang  

akan mewari kesenian budaya yang berawal dari kerajaan majapahit yang datang 

ke desa Jatiduwur yang dimana masyakaratnya menyambut dengan pertunjukkan 

Wayang Topeng Jatiduwur untuk menghibur para raja kerajaan Majapahit. 

4.1.4 Studi Literatur 

 

Studi Literatur menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku 

literatur, Data, Fakta, dan catatan-catatan yang bertujuan untuk memperkuat 

materi pembahasan dan mendukung data penelitian maupun sebagai dasar untuk 

menggunakan teori yang berhubungan dengan penulisan ini serata menunjang 

kesahan data yang didapatkan pada tarian Wayang Topeng Jatiduwur. Data yang 

diperlukan berupa catatan, dan informasi mengenai Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur. Untuk fakta yang diperlukan yaitu tentang kebenaran dari sejarah 

Tarian Wayang Topeng Jatiduwur dari pihak sanggar Purwo Budoyo maupun 

dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), makna dari setiap topeng, makna 

dari setiap gerakan pada tari Klono yang dibawa Wayang Topeng Jatiduwur. 

4.1.5 Studi Kompetitor 

 

Analisis studi kompetitior yang merupakan analisis melalui sumber – 

sumber buku yang didalamnya memuat tentang Perancangan Buku Cerita 

Bergambar Legenda Gunung Arjuna Untuk Anak Sekolah Dasar. Perancangan 

mengenai buku cerita bergambar untuk memperkenalkan cerita dari legenda 

gunung Arjuna. 
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Gambar 4.9 Buku cerita bergambar tentang Legenda Gunung Arjuna 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.9 adalah salah satu isi buku tentang ceri legenda gunung 

arjuna yang dimana ilustrasi dari gambar yang menarik untuk dibaca. Perancangan 

mengenai buku cerita bergambar untuk memperkenalkan legenda gunung Arjuna 

yang dimana Arjuna memiliki pesan moral yang baik untuk anak – anak yang 

dimana anak – anak bisa belajar jika berbuat salah harus mengakui kesalahan diri 

sendiri. Pembuatan buku ini diperoleh dengan teknik konsep perancangan, yaitu 

ilustrasi kartun. Di dalam konsep tersebut merupakan bagian terbesar dari tema 

pembuatan buku ini, merupakan karya dari Dian Ratri Wijayanti yang berjudul 

Perancangan Buku Cerita Bergambar Legenda Gunung Arjuna Untuk Anak 

Sekolah Dasar. Pada studi competitor peneliti melakukan analisis terhadap 

kelebihan dan kekurangan buku legenda gunung arjuna tersebut guna untuk 
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memperkaya kajian, referensi dan kemasan terhadap karya tugas akhir nantinya. 

Kelebihan dan keungulan tersebut antara lain: 

a. Keunggulan Buku 

 

Pada buku ini, memiliki keunggulan dalam menjelaskan sejarah dari legenda 

gunung arjuna. Pada buku ini juga mengajarkan tentang anak agar bias belajar dari 

kesalah yang dimana maksudnya agar anak – anak bias bertanggung jawab jika 

melakukan kesalahan harus mengkui kesalahannya dengan karakter utama dari 

buku bercerita ini adalah arjuna itu sendiri. 

b. Kelemahan Buku 

 

Buku legenda gunung arjuna sendiri memiliki isi yang sangat menarik dalam 

memperkenalkan, bagaimana cara mudah untuk memahami makna dari buku 

cerita itu sendiri. Namun dari isi pada buku tersebut terdapat kelemahan 

seperti dengan peletakan font yang kurang menarik, layout penempatan font 

juga kurang bagus. Kotak transparan bagian font juga tidak sama. 

4.2 Hasil Analisis Data 

 

Setelah data dari observasi, wawancaram studi pustaka, dokumentasi, dan 

lain – lain. Tahap selanjutnya yakni melakukan analisis data yang terdiri atas 

reduksi, penyajian data dan menentukan kesimpulan. 

4.2.1 Reduksi Data 

 
1. Observasi 

 

Pada saat observasi di Disbudpar (dinas kebudayaan dan pariwisata), 

Sanggar Purwo Budoyo kabupaten Jombang, ditemukan bahwa masih kurangnya 

minat masyarakat tentang kesenian budaya dari kabupaten Jombang sendiri, 
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dikarenakan arus zaman yang sudah sangat pesat yang dimana lebih suka untuk 

melihat atau melakukan dance modern dari pada menari tradisional. Kurang 

tahunya masyarkat tentang keberadaan kesenian budaya Wayang Topeng 

Jatiduwur ini. 

2. Wawancara 

 

a. Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) kabupaten Jombang 

 

Dari hasil wawancara dengan bagian budayawan dari dinas kebudayaan 

dan pariwisata (Disbudpar) yang bernama Ki Heru Cahyono diperoleh data bahwa 

kesenian budaya Wayang topeng Jatiduwur merupakan kesenian asli dari kabuten 

jombang yang berada di desa Jatiduwur, kesenian ini berawal dari datangnya 

kerjaan majapahit yang datang ke desa jatiduwur meskipun kesenian ini adalah 

warisan harus tetap dilesatarikan agar tidak terjadi keterpurukan lagi seperti waktu 

dulu, oleh karena itu untuk melestarikan kesenian budaya ini harus dilakukan oleh 

beberapa pihak yakni dari pemerintah, dari pihak sanggar, maupun masyarakat itu 

sendiri agar tetap melestarikannya agar tidak mengalami kepunahan, yang dimana 

pada saat tahun 2011, menurut dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) data 

kuesioner yang dilakukan oleh Supriyo dalam tingkat lapisan umur sekolah 

sampai dewasa (usia 10 tahun sampai 45 tahun) menyatakan bahwa hampir 87,6 

% masyarakat Jombang tidak mengetahui eksistensi dan keberadaan Wayang 

Topeng Jatiduwur sebagai kesenian lokal mereka. Dari 87,6% yang tidak 

mengetahui tentang keberadaan Wayang Topeng Jatiduwur adalah anak-anak 

yang mencapai 48,1% sedangkan dewasa mencapai 39,5% yang tidak mengetahui 

tentang Wayang Topeng  Jatiduwur  ini.  Meskipun  dari  pihak  dinas kebudayaan 
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tidak bisa membantu secara banyak untuk Wayang Topeng Jatiduwur itu sendiri 

pihak dari sanggar juga harus bisa melakukannya sendiri atau berdiri sendiri 

meskipun pemerintah atau kebudayaan tidak bisa membantu secara penuh 

dikarenakan prioritas mereka tidak hanya pada Wayang Topeng Jatiduwur saja. 

b. Sulastri Widyanti Selaku Keturunan ke 7 Wayang Topeng Jatiduwur 

 

Dari hasil wawancara dengan Sulastri Widyanti selaku keturunan ke 7 

Wayang Topeng Jatiduwur diperoleh bahwa Wayang Topeng Jatiduwur ini 

memang asli dari kabupaten Jombang yang dimana kesenian budaya ini berawal 

dari kerajaan majapahit datang ke desa Jatiduwur, meskipun begitu masih 

kurangnya perhatian masyarakat kabupaten Jombang itu sendiri tetang kesenian 

budaya mereka, kurang Taunya tetang kesenian ini. Pihak sanggar saat ini sering 

untuk menyelenggarakan di sekolah – sekolah agar anak – anak mengetahui 

kesenian budaya yang ada di kabuten Jombang ini, meskipun dulu banyak anak – 

anak tidak tertarik akan kesenian ini karena tidak trend atau mengikuti zaman. 

Meskipun begitu pihak sanggar juga harus bisa mengajak anak – anak agar bisa 

mengetahui tentang kesenian ini meskipun dari pemerintah tidak sepenuhnya 

membantu. Pihak pemerintah ataupun dinas kebudayaan dan pariwisata 

(Disbudpar) tidak bisa membantu banyak, namun mereka juga membantu untuk 

mengadakan acara yang dimana setiap setahun sekali agar masyarakat tau 

kesenian yang ada di kabupaten Jombang itu sendiri. 
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c. Mohamad Yaud selaku Dalang dari Tarian Wayang Topeng Jatiduwur 

 

Dari hasil wawancara dengan Mohamad Yaud selaku Dalang dari Tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur diperoleh bahwa dalam gerakan pada Wayang Topeng 

Jatiduwur memiliki makna di setiap gerakannya seperti gerakan tangan dengan 

sambil memperlihatkan gelang atau perhiasa pada pergelangan tangan, kaki, pada 

bagian leher maupun kepala, pergerakan tersebut menunjukkan bahwa tarian pada 

Wayang Topeng merupakan tarian cara berpakain seorang raja Majapahit atau 

kerajaan majapahit, dan juga ada pun pergerakan lainnya yaitu merupakan tarian 

berperang kerajaan Majapahit. 

3. Dokumentasi 

 

Hal yang diperoleh mengenai data dokumentasi dilihat dari hasil mengenail 

Wayang Topeng Jatiduwur yang sudah dilakukan saat observasi dari data tersebut 

diperoleh bahwa masih ditemukannya masih kurang taunya masyarakat tentang 

keberadaan Wayang Topeng Jatiduwur yang merupakan kesenian budaya 

Kabupaten Jombang. 

4. Studi Pustaka 

 

Dari Hasil studi pustaka menggunakan pembahasan yang berdasarkan 

pada buku literatur, Data, Fakta, dan catatan – catatan tetang Wayang Topeng 

Jatiduwur yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan dan mendukung 

data penelitian maupun sebagai dasar untuk menggunakan data yang diperlukan 

berupa catatan, dan informasi mengenai Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. Untuk 

fakta yang diperlukan yaitu tentang kebenaran dari sejarah Tarian Wayang 
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Topeng Jatiduwur dari pihak sanggar Purwo Budoyo maupun dinas kebudayaan 

dan pariwisata (Disbudpar). 

Pada metode ini, menggunakan berbagai literatur yang berhubungan 

dengan perancangan buku ilustrasi tarian Wayang Topeng Jatiduwur, seperti buku 

jurnal dan artikel yang diperoleh dari website. 

4.2.2 Penyajian Data 

 

Berdasarkan reduksi data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, 

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka maka disusun 

rangkuman infromasi sebagai berikut: 

a. Kurang taunya masyarakat tentang Wayang Topeng Jatiduwur, yang dimana 

merupakan Kesenian budaya dari kabupaten Jombang itu sendiri. 

b. Sejarah tentang Wayang Topeng Jatiduwur yang berasal dari kabupaten 

Jombang itu sendiri yang dimana pada saat zaman dahalu saat kerajaan 

Majapahit datang ke desa Jatiduwur. 

c. Sanggar Purwo Budoyo pada saat ini mulai aktif dan mengajak anak – anak 

untuk mengenal tentang Wayang Topeng Jatiduwur agar bisa mengetahui 

bahwa Wayang Topeng Jatiduwur merupakan kesenian kabupaten Jombang 

itu sendiri. 

d. Tarian dari Wayang Topeng Jatiduwur merupakan tarian yang 

memperlihatkan bagaimana cara berpakaian dari kerajaan Majapahit ataupun 

raja dari kerajaan Majapahit maupun tarian berperang dari kerajaan Majapahit. 
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4.2.3 Kesimpulan 

 

Berdasarjan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Wayang Topeng Jatiduwur masih belum dikenal oleh 

masyarakat kabupaten Jombang itu sendiri. Menurut Supriyo, 25 November 2011 

beberapa tingkat lapisan umur sekolah sampai dewasa (usia 10 tahun sampai 45 

tahun) menyatakan bahwa hampir 87,6 % masyarakat Jombang tidak mengetahui 

eksistensi dan keberadaan Wayang Topeng Jatiduwur sebagai kesenian lokal 

mereka. Dari 87,6% yang tidak mengetahui tentang keberadaan Wayang Topeng 

Jatiduwur adalah anak-anak yang mencapai 48,1% sedangkan dewasa mencapai 

39,5%. 

Bagaimana pihak pemerintah maupun sanggar berperan dalam 

memperkenalakan kesenian budaya kabupaten Jombang itu sendiri, seperti halnya 

peran sekolah agar bisa memperkenalkan kesenian yang ada di Jombang itu 

sendiri. Pada tarian Wayang Topeng Jatiduwur yang dimana memiliki makna 

tentang bagaimana cara berpakaian kerajaan Majapahit dan juga tarian berperang 

kerajaan Majapahit. 

4.3 Konsep dan Keyword 

 

Konsep dan keyword perancangan karya dibuat berdasarkan hasil Analisa 

data yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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4.3.1 Segmentasi, Targetting, Potitioning (STP) 

 

1. Segmentasi 

 

Pada perancangan buku ilustrasi pengenalan Wayang Topeng Jatiduwur, 

konsumen yang akan dituju adalah sebagai berikut: 

a. Segmentasi Geografis 

 

Negara : Indonesia 

 

Teritorial : Jawa Timur 

 

Distrik : Kabupaten Jombang 

 

Kepadatan Populasi : Kota Besar 

 

b. Segmentasi Demografis 

 

Usia : 9 – 50 tahun 

 

Profesi : Peserta Didik 

 

Jenis Kelamin : Laki – laki dan perempuan 

 

Status Keluarga : Belum menikah 

 

Pendidikan : Kelas 3 SD s/d Perguruan Tinggi 

 

Kelas Sosial : Menengah 

 

Siklus Keluarga : Keluarga Muda 
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c. Segmentasi Psikografis 

 

Anak – anak yang khususnya anak sekolah dasar kelas 3 sampai 

anak sekolah menengah pertama kelas 3 yang mempunyai semangat untuk 

mempelajari tentang Wayang Topeng Jatiduwur, dan orang tua juga yang 

bisa mendorong anaknya agar bisa mempertahankan kesenian budaya 

kabupaten Jombang agar tidak terjadi kepunahan pada kesenian budaya 

dearah itu sendiri. 

2. Targeting 

 

Berdasarkan Analisa segmentasi pasar yang telah dilakukan, maka 

target dari buku ilustrasi Wayang Topeng Jatiduwur ini dibagi menjadi 

dua, yaitu target market da target audience: 

a. Target Audience 

 

Usia : 9 – 14 tahun 

 

Jenis Kelamin : Laki – laki dan perempuan 

 

Status Keluarga : Belum Menikah 

 

Profesi : Peserta didik 

 

Kelas Sosial : Menengah 

 

b. Target Market 

 

Usia : 9 hingga 50 tahun 
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Jenis Kelamin : Laki – laki dan perempuan 

 

Status Keluarga : Menikah 

 

Pendidikan : SMA - Sarjana 

 

Kelas Sosial : Menengah 
 

 

3. Positioning 

 

Buku ilustrasi digital pada Wayang Topeng Jatiduwur diposisikan 

sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif karena memperkenalkan 

kesenian budaya dari Wayang Topeng Jatiduwur kepada anak – anak dari kelas 3 

SD sampai dengan 3 SMP agar bisa mempelajari tentang Wayang Topeng 

Jatiduwur dari dini, karena pada umumnya buku jenis ini ditujukan kepada pelajar 

agar mudah dimengerti. 

4.3.2 Analisis SWOT 

 

Analisis SWOT adalah cara menemukan keunggulan suatu produk 

melalui proses analyzing dari situasi internal dana eksternal beradasarkan 

kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman 

(Threat) perlu dilakukan untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor yang 

mempengaruhi perangan buku dan publikasinya, baik secara internal maupun 

eksternal. 
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4.4 Analisa SWOT 
 
 

 

Tabel 4.10 Analisa SWOT 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
4.3.3 Unique Selling Preposition (USP) 

 

Berdasarkan dari studi competitor serta Analisa STP dan SWOT maka 

didapatlah nilai – nilai yang membedakan buku ilustrasi ini dengan yang lainnya 

yaitu, menggambarkan ilustrasi dari Wayang Topeng Jatiduwur mulai dari 

sejarah, topeng, pakaian yang dikenakan, sampai gerakan pada tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur, agar mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh anak – anak. 
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Di karenakan kesenian budaya harus tetap dilestarikan akan tidak punah, oleh 

karena itu pemerintah maupun warga harus bisa berperan untuk melestarikan 

kesenian budaya lokal mereka agar anak – anak bisa mengetahui bahwa mereka 

mempunyai kesenian budaya yaitu Wayang Topeng Jatiduwur. 

4.3.4 Keyword 

 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, 

studi literatur, STP, dan beberapa data penunjang lainnya yang dimana akan 

dijadikan sebuah keyword. 

Pemilihan kata kunci atau keyword dari dasar Perancangan Buku Ilustrasi 

“Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan Teknik Digital Painting Sebagai 

Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten Jombang ini dipilih berdasarkan 

acuan analisa data yang telah dilakukan. Menentukan keyword diambil 

berdasarkan data yang telah terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, 

literatur, STP, USP, dan analisis SWOT yang digunakan untuk strategi utama. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.11 Tabel Keyword 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 6
9
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4.3.5 Deskripsi Konsep 

 

Berdasarkan analisis dari keyword maka kesimpulan dari konsep untuk 

Perancangan Buku Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan Teknik 

Digital Painting Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten Jombang 

adalah “Original”, kata tersebut tekah didapatkan melalui proses pencarian pada 

tahap key communication message yang diambil dari wawancara, observasi, 

literatur, USP dan analisis SWOT yang dijadikan sebagai strategi utama. 

Deskripsi dari kata “Original” adalah melestarikan budaya tanpa 

menghilangkan keaslian dari kesenian Tarian Wayang Topeng Jatiduwur agar bisa 

dipelajari turun-temurun. Dalam konsep “Original” peneliti bertujuan untuk 

memperlihatkan keaslian sejarah, topeng dan juga gerakan pada Wayang Topeng 

Jatiduwur. 

Menurut website www.kamuskbbi.id. Original/keaslian adalah harus 

menjaga keaslian isi ataupun sejarah (kemurnian), gaya dan gerakan masih 

menunjukkan keaslian dari yang sudah ada (sifat-sifat yang asli), dan keaslian dari 

sejarah yang masih dipertahankan (hal asli) Tarian Wayang Topeng Jatiduwur 

merupakan salah satu warisan budaya Majapahit yang berada di kabupaten 

Jombang, diharapkan buku tarian Wayang Topeng Jatiduwur lebih menarik dan 

menyenangkan dengan tampilan warna yang penuh, serta memudahkan anak-anak 

untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah, topeng dan gerakan tarian Wayang 

Topeng. Konsep pada Original juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak 

untuk mengetahui dan memepelajari tentang Tarian Wayang Topeng Jatidwuru. 

Maka dari itu diharapkan dari perancangan Buku Ilustrasi “Tarian Wayang 

http://www.kamuskbbi.id/
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Topeng Jatiduwur” dengan Teknik Digital Painting Sebagai Upaya Untuk 

Mengenalkan Budaya Jombang agar anak-anak bisa mempelajari dan mencoba 

menari gerakan tarian Wayang Topeng Jatiduwur sebagai media belajar yang 

edukatif dan menyenangkan. 

 

 

 
4.4 Alur Perancangan 

 

 

 

 

Tabel 4.12 Alur Perancangan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

4.5 Perancangan Kreatif 

 
4.5.1 Tujuan Kreatif 

 
Perancangan buku ilustrasi merupakan hal yang utama bagi tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur sebagai upaya merancang buku ilustrasi dengan teknik digital 
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painting dengan memberikan informasi dan ilustrasi gerakan pada tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur untuk anak-anak usia 9-14 tahun agar dapat memepelajari 

warisan kesenian budaya tempat mereka tinggal. Perancangan yang diperlukan 

tarian Wayang Topeng Jatiduwur dalam buku ilustrasi meliputi, informasi sejarah 

dari tarian Wayang Topeng Jatiduwur, informasi topeng, informasi tarian dan juga 

gerakan. Tarian yang biasa digunakan pada tarian Wayang Topeng Jatiduwur 

adalah Tarian Klono, yang merupakan tarian menunjukkan cara berpakaian 

maupun apa yang dikenakan dari kerajaan Majapahit. 

Pada tahap berikutnya, perancangan karya akan disesuaikan berdasarkan 

konsep yang sudah ditentukan yaitu Original. Dengan demikian, hal tersebut 

dapat mendukung untuk mencapai hasil pada perancagan Perancangan Buku 

Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan Teknik Digital Painting 

Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten Jombang. 

Strategi Kreatif 

 

Dalam upaya merancang Buku Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur” dengan Teknik Digital Painting Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan 

Budaya Kabupaten Jombang agar bisa digunakan sebagai media pemebelajaran 

bagi anak usia 9 sampai 14 tahun maka dibutuhkan suatu strategi kreatif untuk 

menarik perhatian anak-anak maupun masyarakat dalam buku ilustrasi tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur dalam tampilan visual, memberikan informasi,  

tentang tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 
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Dengan menggunakan konsep original yang digunakan sebagai acuan 

dalam perancangan Buku Ilustrasi “Tarian Wayang Topeng Jatiduwur” dengan 

Teknik Digital Painting Sebagai Upaya Untuk Mengenalkan Budaya Kabupaten 

Jombang yang merupakan media pembelajaran bagi anak usia 9 sampai 14 tahun 

agar bisa mempelajari dan mencoba gerakan dari tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur, agar tidak mengalami kepunahan, Karena warisan kesenian budaya 

harus tetap di jaga dan dilestarikan. Dengan memberikan informasi tentang 

sejarah, definisi topeng, definisi tarian dan gerakan dari Tarian Klono pada tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur. 

1. Format dan Ukuran Buku 

 

Buku ilustrasi yang akan dirancang nanti berukuran 49 x 19.5 cm pada 

cover. Sedangkan 48 x 19 pada isi buku yang banyaknya halaman buku 62 

termasuk cover dan back cover. Isi buku menggunakan kertas linen dengan 

ketebalan 220 gram yang dimana ketebalan kertas dari halaman satu dengan 

halaman selanjutnya digabung menjadi 440 gram, cover dan back cover 

menggunakan menggunakan kertas linen dengan ketebalan 220 gram serta 

menggunakan jilid hardcover. 

2. Bahasa 

 

Buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur menggunakan Bahasa 

Indonesia agar mudah untuk dimengerti anak-anak. Sebagian besar dalam 

penjelasan ilustrasi menggunakan bahasa Indonesia sehingga anak-anak mudah 

memahami isi dari buku ini. Hal tersebut juga bertujuan bahwa Indonesia juga 

mampu memproduksi buku ilustrasi dengan unsur budaya lokal yang ada. 
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3. Heading (Judul) 

 

Judul buku yang digunakan dalam buku ilustrasi ini adalah “AYO 

BELAJAR” kata ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tarian Wayang Topeng Jatiduwur sendiri adalah sebuah 

buku yang merupakan buku pembelajaran dalam sejarah,definisi topeng,macam- 

macam topeng,definisi Tarian dan gerakan Tarian. Oleh karena itu kata ajakan 

“AYO” dalam judul menimbulkan kesan mengajak anak-anak untuk mempelajari 

tentang tarian Wayang Topeng Jatiduwur, dengan pemilihan judul tersebut target 

audience juga diajak untuk belajar tentang kesenian budaya ini. 

4. Sub Headline 

 

Sub headline yang dipilih untuk buku ilustrasi ini adalah “TARIAN 

WAYANG TOPENG JATIDUWUR JOMBANG”. Hal ini dipilih untuk 

mempresentasikan isi dari buku sekaligus menjelaskan tentang apa saja yang ada 

didalam buku ini, agar bisa mempelajari tentang warisan budaya Tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur. 

5. Teknik Visual 

 

Teknik Visual merupakan cara yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan visualisasi sebuah karya. Pada perancangan buku ini ilustrasi dari 

ornamen topeng mben yang membentuk seperti bunga menggunakan ilustrasi dan 

juga penari dari tarian Wayang Topeng Jatiduwur, dengan digital painting dimana 

dalam teknik ini pada proses pewarnaan dan layouting dilakukan secara digital 

sedangkan proses sketsa secara manual. 
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Element Visual yang mendukung ilustrasi ini dalam perancangan buku 

ilustrasi tarian Wayang Topeng Jatiduwur menggunakan ornament dari mben 

salah satu topeng dan juga penari dari tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 

 

 

Gambar 4.13 Gambar Element Grafis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

 
Serta menggunakan karakter visual Joko Klono sebagai identitas pada 

perancangan buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur diolah 

menggunakan teknil digital painting, Joko Klono sendiri adalah seorang raja dari 

kerajaan Majapahit. 

 

 
 

Gambar 4.14 Gambar Karakter Joko Klono 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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6. Tipografi 

 

Jenis huruf yang dipilih berdasarkan konsep dan keyword adalah font 

Permanent Marker font ini sebagai heading (judul) dengan memberikan kesan 

tegas dan memberikan semangat. Jenis font yang digunakan pada sub headline 

dan juga pada isi buku adalah Caviar Dream yang dimana huruf ini memberikan 

kesan yang funny karena tidak terlalu tegas. 

a. Permanent Marker 

 

Permanent Marker merupakan font Sans Serif, akan digunakan  untuk 

judul cover agar menarik dan mengajak pembaca untuk mempelajari buku ini. 

Menurut James Craig (2007) Sans Serif memiliki Kesan yang ditimbulkan 

Modern Kontemporer dan efisien. 

 
 

Gambar 4.15 Gambar Font Permanent Marker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 
 

b. Berkshire Swash 

Sedangkan untuk font Berkshire Swash yang merupakan jenis font 

misscellanous dan roman digunakan untuk sub headline, menurut James Craig 



77 
 

 

 

(2007) Misscellanous memiliki sifat dekoratif dan ornamental sedangkan Roman 

memiliki font yang bersifat klasik, anggung, lemah gemulai . 
 

 

Gambar 4.16 Gambar Font Bershire Swash 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

c. Rapid Mental Thursday 

Menurut James Craig (2007) font Rapid Mental Thursday merupakan font 

Fancy cartoon digunakan sebagai font isi dalam buku, karena font ini bersifat fun 

dan bersahabat font ini banyak digunakan pada kartun ataupun comic anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.17 Gambar Font Rapid Mental Thursday 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 
 

7. Warna 

 

Pada pembuatan buku ilustrasi ini akan menggunakan warna yang sesuai 

dengan konsep Original sendiri, yang merupakan sesuatu yang bersifiat asli, 
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semangat, enjoy, dan ceria. Dengan menggunakan warna welcome, berdasarkan 

dari buku teori color harmoni 2, maka skema dasar pada warna welcome 

merupakan kombinasi dari warna kuning-orange (Bride M Whelan, 1994) dimana 

warna pada kombinasi memberikan kesan yang hangat dan ceria. 

 
 

 

Gambar 4.18 Gambar Skema Warna 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 
 

Dari pemilihan warn diatas akan digunakan beberapa sebagai utama yang 

akan digunakan dalam desain nantinya. Warna yang akan digunakan sebagai 

warna utama akan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Agar buku 

ilustrasi Tarian Wayang Topeng Jatiduwur jadi lebih focus dan memiliki ciri khas 

maka terpilihlah warna. 
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Gambar 4.19 Gambar Skema Warna Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 
 

Warna tersebut sangat tepat jika digunakan untuk anak dari umur 9 sampai 

14 tahun SMP sehingga mempengaruhi proses pembelajaran dalam buku ini, agar 

mudah mengingat. Warna yang dipakai lebih identik ke warna coklat, hijau, cream 

dan biru. Menurut teori munsell (1858) warna coklat memberikann kesan hangat, 

nyaman dan memberikan kesan pesimis. Untuk warna hijau meningkatkan rasa 

bangga, santai, mempu membantu menyeimbangkan emosi dan memudahkan 

keterbukaan dalam komunikasi. Warna biru merupakan warna yang memberikan 

ketenangan, tidak mudah tersinggung, warna biru sendiri melambangkan 

kepercayaan,teguh dan keteraturan. 

8. Layout 

 

Untuk pada layout buku menggunakan picture window layout yang 

merupakan peletakan sebuah ilustrasi/gambar berukuran besar mendominasi pada 

bidang layout, yang bertujuan untuk mendukung audience agar mudah memahami 
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informasi yang ada pada buku. Menurut Surianto Rustan (2009: 9). Layout 

merupakan penataan elemen-elemen visual, merupakan tata letak elemen-elemen 

desain terhadap suatubidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau 

pesan yang dibawanya. Dalam sebuah perancangan buku layout memiliki banyak 

elemen yang mempunyai peran yang berbeda-beda dalam membangun 

keseluruhuan layout hal ini bertujuan agar tata letak antara elemen visual dan teks 

dapat terbaca dengan jelas oleh audience. Sebagai referensi akan menggunakan 

contoh layout seperti gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.20 Gambar Referensi Layout 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

9. Konsep Buku 

 

Konsep yang diterapkan pada buku ilustrasi Tarian Wayang Topeng 

jatiduwur ini adalah dengan menonjolkan visualisasi karakter Joko Klono yang 

akan di ilustrasikan pada setiap halaman, yang dimana karakter Joko Klono ini 

mejadi karakter utama dalam pembuatan buku ini. Dengan gaya digital painting 
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dengan karakter yang lucu dapat menarik perhatian anak-anak kelas 3 SD sampai 

Kelas 3 SMP. 

Dalam konten buku ilustrasi ini tidak hanya menampilkan karakter utama 

Joko klono, namun menampilkan juga sejarah tentang Tariang Wayang Topeng 

Jatiduwur, definisi tentang topeng, macam-macam topeng,definisi tentang tarian 

Wayang Topeng Jatiduwur, gerakan serta makna dari gerakan tarian tersebut. 

Agar anak-anak mudah untuk mempelajari tentang tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur ini. 

 
 

4.6 Perencanaan Media 

 
4.6.1 Tijauan Media 

 

Menurut Morisan, (2010:189). Tujuan media adalah menggambarkan apa 

yang ingi diciptakan suatu perusahaan dalam penyampaian pesan suatu produk. 

Tujuan dari pembuatan media ini nantinya diharapkan mampu diterima oleh 

masyarakat serta membuat anak-anak dapat melestarikan budaya kabupaten 

Jombang 

4.6.2 Strategi Media 

 

Strategi media harus dilakukan agar mencapai tujuan perancangan yang 

dibuat dari awal. Media pada perancangan ini dibagi menjadi dua bagian dimana 

media utama merupakan buku ilustrasi tentang tarian Wayang Topeng Jatiduwur 

sedangkan media pendukungnya berupa implementasi desain berupa, x-banner 

dan merchandise. 

Buku ilustrasi 
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a. Buku Ilustrasi 

 

Buku ilustrasi dipilih sebagai media utama elemen visual seperti 

ilustrasi dapat mempengaruhi minat audience untuk membaca maupun 

mempelajari. Selain itu, belom ada buku ilustrasi tentang tarian Wayang 

Topeng Jatiduwur di kabupaten Jombang. 

b. X-Banner 

 

Pemilihan media pendukung berupa x-banner bertujuan untuk 

menjadikan sebagai media promosi 

c. Merchandise 

 

Dalam media ini berupa gantungan kunci, stiker, dan pembatas 

buku yang bertujuan untuk menjadikan sebagai media promosi yang 

efektif sebagai cinderamata atau reminder bagi masyarakat yang 

berkunjung ke sanggar Purwo Budoyo. 
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4.7 Perancangan Desain Layout 

 

4.8 Implementasi Karya 
 

Gambar 4.21 Sketch Halaman Cover Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Sketch pada gambar diatas menujukkan tentang sketch cover depan dan 

belakang 
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Gambar 4.22 Gambar Beberapa Topeng 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Gambar diatas merupakan beberapa topeng yang akan di desain. 
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Gambar 4.23 Sketch Dari Beberapa gerakan Tarian Wayang Topeng 

Jatiduwur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
 

Sketch pada gambar diatas merupakan beberapa sketch tentang gerakan 

Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 
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4.8.1 Media Utama 
 

 

 
Gambar 4.24 Desain Halaman Cover Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Cover depan dibagian kanan terdapat beberapa karakter Joko Klono 

sedang menari yang ditempatkan secara acak. Karakter dari Joko Klono ini 

merupakan seorang raja dari kerajaan Majapahit. Disebelah kiri merupakan cover 

belakang dimana terdapat karakter Joko Klono sedang menari namun berirama 

dan sejajar, terdapat juga tulisan untuk Umur 9 sampai 14 tahun. 

 

 

Gambar 4.25 Desain Halaman Pembuka 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Pada halaman ini pembuka menggunakan tipografi “AYO BELAJAR 

MENGENAL DAN MENARI !” dengan sub judul “TARIAN WAYANG 

TOPENG JATIDUWUR” sama dengan cover depan. 

 
 

Gambar 4.26 Desain Halaman 4 dan 5 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 4 berisi Layout mengenai teks nama penyusun buku seperti 

penulis, editor, ilustrator etc, yang diletakkan pada bagian kiri. Sedangkan 

halaman 5 berisikan teks tentang ucapan terimakasih. 

 
 

Gambar 4.27 Desain Halaman 6 dan 7 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 6 dan 7 berisi layout mengenai kata pengantar dan juga daftar isi. 
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Gambar 4.28 Desain Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 1 dan 2 berisi layout tentang pembukaan untuk memulai halaman. 
 

 

Gambar 4.29 Desain Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 3 dan 4 berisi layout tentang sejarah dari Wayang Topeng 

Jatiduwur. 
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Gambar 4.30 Desain Halaman 5 dan 6 

 
 

Pada halaman 5 dan 6 berisi layout tentang definisi Topeng dari Wayang Topeng 

Jatiduwur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.31 Desain Halaman 7 sampai dengan 14 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 7 dan 14 berisikan layout tentang beberapa topeng yang di 

kenakan pada Tarian Wayang Topeng Jatiduwur. 
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Gambar 4.32 Desain Halaman 15 sampai dengan 16 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 34 dan 35 berisikan layout tentang Definisi dari Tari Klono. 
 

 

Gambar 4.33 Desain Halaman 17 sampai dengan 44 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 17 dan 44 berisikan layout macam-macam gerakan Tari 

Klono, Seperti menunjukkan mahkota, kumis, perhiasan cincin, perhiasan kaki, 
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bahu, pergelangan tangan, sabul, selendang, dan cara berjalan seorang raja 

kerajaan Majapahit. 

 

 

 
 

Gambar 4.34 Desain Halaman 45 sampai dengan 46 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada halaman 58 dan 59 berisikan layout tentang Bio data Penulis. 
 

 

 

 

Gambar 4.35 Desain Halaman Sebelum Cover Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada halaman berisikan layout sebelum cover belakang. 
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4.8.2 Media Pendukung 
 

 

 
Gambar 4.36 Desain X-banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Gambar X-banner merupakan media pendukung yang berukuran 160 x 60 

cm didesain dengan warna coklat, diberi ornament dari mben dan juga karakter 

Joko Klono. 
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Gambar 4.37 Desain Gantungan Kunci 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada gambar gantungan kunci di desain dengan topeng dari mben dan juga 

gerakan dari Joko Klono diberi ornament dari mben berukuran 5.8 x 5.8 cm. 
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Gambar 4.38 Desain Pembatas buku 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada gambar gantungan kunci di desain dengan topeng dari mben dan juga 

gerakan dari Joko Klono diberi ornament dari mben dengan ukuran 15 x 5 cm. 
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Gambar 4.39 Desain Stiker 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Pada gambar desain stiker di desain dengan topeng dari mben dan juga gerakan 

dari Joko Klono diberi ornament dari mben dengan ukuran 6 x 6 cm. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

1. Tujuan utama perancaganan ini adalah untuk merancang buku ilustrasi 

dengan teknik digital painting sebagai upaya pengenalan budaya 

Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mengenalkan kembali kesenian Wayang Topeng Jatiduwur melalui 

media perancangan buku ilustrasi digital painting. 

3. Konsep pada perancangan yang berasal dari key communication message 

adalah Original. Deskripsi dari kata “Original” adalah untuk melestarikan 

budaya tanpa harus merubahnya. 

Saran 

 

Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan, berikut saran yang dapat diberikan: 

 

1. Pihak dari sanggar Purwo Budoyo diharapkan untuk lebih luas 

memperkenalkan kesenian budaya tarian Wayang Topeng Jatiduwur agar 

tidak terjadi keterpurukan lagi. 

2. Menjadikan buku ilustrasi sebagai sarana untuk anak-anak bisa 

mempelajari dan mengenali tarian Wayang Topeng Jatiduwur yang 

merupakan warisan kesenian budaya yang terdapat di Kabupaten Jombang. 
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