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ABSTRAK 

 

Wayang berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi Ma Hyanga, artinya 

berjalan menuju yang maha tinggi, akan tetapi sebagian masyarakat memiliki 

pemahaman bahwa kata wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. 

Hipotesa bahwa wayang berasal dari kata - kata bayang ini didapat dari bukti bahwa 

para penonton dapat menyaksikan pertunjukkan wayang dengan hanya melihat 

bayangan yang digerakkan oleh para dalang yang merangkap tugasnya sebagai 

narator (http://jadiberita.com).  

Media informasi yang ada saat ini merupakan sesuatu yang bisa 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim pesan kepada penerima 

pesan, agar dapat merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian, sehingga 

proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif serta efesien sesuai dengan 

yang diharapkan (Sadiman,dkk, 2002:6). Serta Komponen strategi penyampaian 

yang dapat di muati pesan yang akan disampaikan kepada pembelajar bisa berupa 

alat, bahan, dan orang (Degeng, 1989:142). Bilamana media informasi 

pembelajaran berbentuk komunikasi visual, maka sudah seharusnya aspek evaluasi 

pun relevan. Namun pada kenyataannya hal ini belum terjadi. Menurut Hegen yang 

dikutip oleh Dwyer (1978) bahwa: “Most of the widely used general cognitive 

ability test depend to same degree on languages.” kondisi semacam ini akan 

menimbulkan masalah yang serius dalam pembelajaran dan pendidikan 

Digital painting adalah metode membuat objek seni (lukisan) secara digital. 

Metode ini diadaptasi dari seni lukis tradisional dengan menggunakan cat akrilik, 

tinta, cat minyak dan sebagainya. Sebagai suatu tehnik, metode ini mengacu kepada 

berbagai software grafis yang berisi berbagai alat-alat lukis namun berbentuk 

digital. Teknik ini membuat melukis jauh lebih simpel dan juga fresh tanpa 

mengenyampingkan esensi seni tradisional didalamnya (duotonedesignblog). 

Digital painting sendiri merupakan metode menciptakan sebuah seni lukisan digital 

atau teknik untuk membuat seni digital dalam computer. Ilustrasi yang tercipta 

melalui teknik digital painting sepenuhnya dikerjakan dengan bantuan peralatan 

seperti computer dan software pendukung sepert photoshop. Selain teknik ini lebih 

praktis dan mampu memangkas banyak biaya material seperti cat, kuas, kanvas dan 

lainnya. Teknik digital painting sekarang mulai marak digunakan karena mampu 

menghasilkan ilustrasi yang sangat baik tidak kalah dengan teknik manual (Aaron 

Skonnart, 2017). 

 

Kata Kunci :Perancangan, Buku Ilustrasi Tokoh Pewayangani, Teknik Digital 

Painting, Media Informasi Untuk Anak Usia 12 Tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wayang berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi Ma Hyanga, artinya 

berjalan menuju yang maha tinggi, akan tetapi sebagian masyarakat memiliki 

pemahaman bahwa kata wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. 

Hipotesa bahwa wayang berasal dari kata - kata bayang ini didapat dari bukti bahwa 

para penonton dapat menyaksikan pertunjukkan wayang dengan hanya melihat 

bayangan yang digerakkan oleh para dalang yang merangkap tugasnya sebagai 

narator. (http://jadiberita.com). Sejarah pertama tentang adanya pertunjukkan 

wayang mengacu pada sebuah prasasti yang bisa dilacak berasal dari tahun 930, 

yang menyebutkan adanya sosok Galigi mawayang. Saat itulah sejarah pewayangan 

Indonesia berawal, hingga saat ini beberapa fitur teater boneka tradisional tetap ada. 

Galigi sendiri merupakan seorang penampil yang sering dimintai untuk menggelar 

pertunjukkan dan upacara penting pada saat itu. Penampilan yang dibawakan oleh 

Galigi tercatat dalam kakawin Arjunawiwaha yang dibuat oleh Mpu Kanwa pada 

tahun 1035. (http://jadiberita.com) 

Wayang dianggap sebagai simbol yang menerangkan eksistensi manusia 

guna mengetahui posisinya dalam dunia ini, Wayang dapat menggambarkan 

hubungan antar manusia maupun hubungan antara manusia dengan penciptanya. 

http://jadiberita.com/
http://jadiberita.com/
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Wayang juga dapat menggambarkan prinsip moral mengenai sifat toleran 

yang saling menghormati, memelihara dan memberi kepada sesama. (Mulyono, 

1982 hal.12; Marsono, 1991). Sedangkan menurut pandangan (Maharsi, 1999, hal. 

1) Masyarakat yang mengerti dan mencintai wayang sebenarnya melihat 

pertunjukan tersebut bukan hanya sebagai pelepas penat saja melainkan sebagai 

suatu cara untuk memenuhi kebutuhan batinnya yang bersifat religius dan simbolis. 

Wayang dianggap sebagai manifestasi dari pengetahuan dan gagasan yang dimiliki 

oleh pelaku pertunjukannya dan bahkan para penikmatnya. Oleh karena itu wayang 

dianggap sebagai seni halus yang bernilai tinggi. 

Menurut Sri Handayani salah satu dosen dari fakultas Bahasa dan seni 

Universitas Negeri Semarang, saat ini banyak anak - anak kurang mengenal 

kesenian tradisional seperti karawitan, gamelan, dan juga wayang, baik itu wayang 

kulit, wayang orang maupun wayang golek, mereka lebih senang dengan kesenian 

dan tradisi luar yang tidak jelas benar dari mana asalnya. (nasional.kompas.com). 

Menurut buku psikologi perkembangan peserta didik karangan Dra. Desmita, M.si 

mengemukakan usia rata – rata anak Indonesia saat masuk SD adalah 6 tahun dan 

selesai umur 12 tahun yang berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa 

perkembangan, yaitu masa anak - anak tengah (6-9 tahun) dan masa anak - anak 

akhir (10-12 tahun). Menurut Ibu Mei selaku wakil kepala kurikulum di SDIT AL-

USWA Surabaya, pembelajaran tentang Sejarah dan Budaya tokoh pewayangan di 

terapkan pada murid kelas 6 SD dengan buku pepak dan cerita pewayangan. 

Menurut ibu Mei diperlukan sebuah media buku bergambar yang jauh lebih 

menarik agar anak – anak lebih tertarik dalam mempelajari seni tradisional 

https://nasional.kompas.com/
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Indonesia. Selama masa anak - anak, mereka mendapatkan keterampilan yang di 

butuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam budaya mereka. Sedangkan di saat 

remaja, mereka butuh untuk menemukan cara–cara menggunakan keterampilan. 

(Kroger,1993, hal.3). Maka dari itu dibutuhkan sebuah media untuk mengenalkan 

seni tradisional pewayangan untuk anak - anak khususnya tokoh pewayangan. 

Media informasi yang ada saat ini merupakan sesuatu yang bisa dipergunakan 

untuk menyalurkan dan pengirim pesan kepada penerima pesan, agar dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian, sehingga proses belajar mengajar 

berlangsung dengan efektif serta efesien sesuai dengan yang diharapkan 

(Sadiman,dkk, 2002:6). Komponen strategi penyampaian yang dapat di muati pesan 

yang akan disampaikan kepada pembelajar bisa berupa alat, bahan, dan orang 

(Degeng, 1989:142). Bilamana media informasi pembelajaran berbentuk 

komunikasi visual, maka sudah seharusnya aspek evaluasi pun relevan. Namun 

pada kenyataannya hal ini belum terjadi. Menurut Hegen yang dikutip oleh Dwyer 

(1978) bahwa: “Most of the widely used general cognitive ability test depend to 

same degree on languages.” kondisi semacam ini akan menimbulkan masalah yang 

serius dalam pembelajaran dan pendidikan. Media informasi pada hakekatnya 

adalah proses komunikasi yang berorientasi pada tujuan, komunikasi visual sudah 

seharusnya dilakukan mengingat pesan belajar menyangkut hal - hal yang kongkrit 

terjadi atau ada dalam kehidupan. Keterlibatan secara aktif dalam menangkap pesan 

visual merupakan aktivitas mengamati dan bukan sekedar melihat. Demikian 

halnya dengan pendapat Soelarko (1980): “Melihat sesuatu belum tentu 

menimbulkan pengertian. Penglihatan itu tidak disusul dengan pengertian akan 
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artinya benda - benda serta pandangan yang berada di mukanya. Dalam buku 

Psikologi Perkembangan (Yusuf, 2000:5) diutarakan bahwa anak melakukan 

sebuah proses adaptasi dan asimilasi terhadap hal-hal yang ada didepannya dalam 

rangka untuk membangun pola pikir. Proses adaptasi ini menyangkut tentang 

melakukan hubungan-hubungan ide terhadap apapun yang sudah pernah diserapnya 

dan menghubungkannya dengan hal baru yang dia lihat atau alami untuk mampu 

memahami secara optimal.  

Menurut Drs. Suyadi didalam blognya mengungkapkan bahwa, penggunaan 

ilustrasi dalam buku cerita anak mutlak diperlukan karena sejumlah alasan, 

diantaranya, Ilustrasi membuat penampilan buku lebih menarik. Anak-anak lebih 

senang memiliki buku dengan gambar-gambar yang bagus dan menarik, Ilustrasi 

dapat memperjelas informasi atau teks yang diberikan seperti kehadiran gambar 

akan memudahkan pembaca mengikuti jalan ceritanya, Ilustrasi dapat memudahkan 

pembaca membayangkan secara benar apa yang dituangkan dalam informasi yang 

diberikan, Ilustrasi dapat merangsang minat baca. Bila gambar-gambar dalam buku 

itu menarik, anak akan terangsang untuk membacanya. Menurut Drs. Suyadi 

penggunaan ilustrasi harus disesuaikan dan dikaitkan dengan usia pembaca untuk 

mencapai sasaran yang tepat. Pada umumnya makin muda usia anak, makin banyak 

ilustrasi yang ditemukan dan diperlukan sebagai pengganti dari teks, sehingga 

sedikit teks yang ditulis dalam buku tersebut. Karya ilustrasi merupakan bentuk 

visual dari tulisan ataupun ide yang dimiliki oleh seorang ilustrator yang bertujuan 

untuk menerangkan sebuah cerita atau fenomena kejadian. Ilustrasi pada zaman 

dahulu kala digunakan sebagai media komunikasi untuk menjelaskan bagaimana 
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fenomena atau hal yang bersifat spiritual, hal ini terbukti dengan adanya coretan 

pada gua – gua zaman dahulu kala. Menurut pandangan Wagiono Sunarto yang 

dijelaskan   melalui   Buku Dalam Indonesia Baru, perkembangan ilustrasi di 

Indonesia, (1999:203) perkembangan seni ilustrasi di Indonesia sangat lambat 

dibandingkan dengan perkembangan di luar negeri atau perkembangan kreatifitas 

di bidang seni lukis dan desain grafis di Indonesia. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman, kini ilustrasi semakin berkembang hingga menggunakan 

teknik ilustrasi yang lebih beragam dalam menjelaskan sebuah ide oleh ilustrator 

kepada target audiens, diantaranya berupa cat air, tinta, kolase, dan lain sebagainya. 

Fungsi Ilustrasi secara umum menurut Arifin dan Kusrianto terbagi menjadi 4 yaitu 

deskriptif dari ilustrasi 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, Ekspresif dari 

ilustrasi dalam memperlihatkan dan menyatakan sesuatu gagasan, perasaaan, 

maksud, situasi ataupun konsep yang abstrak menjadi yang nyata sehingga mudah 

dipahami. Analitis atau Struktura, Ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi 

bagian dari suatu benda ataupun system proses secara detail, agar lebih mudah 

dipahami. Dan Kualitatif, fungsi ini sering digunakan untuk membuat daftar, tabel, 

grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, dan symbol. (Arifin dan Kusrianto,2009:70-

71). Menurut Peter Hunt (1996:110) menyatakan bahwa buku ilustrasi adalah buku 

yang di dalamnya terdapat kombinasi antara teks lisan dan gambar ilustrasi yang 

memberikan asumsi bahwa gambar berkomunikasi lebih langsung daripada kata-
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kata, dimana gambar memudahkan pembaca memahami isi bacaan serta 

memberikan daya imajinasi (Peter Hunt, 1996:110).  

Menurut Catharine Eishel desain yang efektif untuk anak – anak adalah 

desain tersebut harus menarik, dapat menggelitik intelektual mereka dan membuat 

mereka berinteraksi, desain tersebut harus memberi informasi dan desain tersebut 

dapat memuaskan anak – anak (Designing for children, 2001, rockport publishers). 

Sedangkan menurut Perry Nodelman “Ketika orang pertama berpikir tentang buku 

anak –anak, mereka berpikir tentang buku – buku bergambar, tidak hanya buku 

bergambar. Pada esensinya setiap anak usia dini sangat menyukai warna dan 

gambar. Maka dari itu ilustrasi berwarna memiliki peran penting dalam buku. 

Bentuk ilustrasi dan warna menjadikan anak – anak bisa mudah mengenali nilai – 

nilai pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ilustrasi tersebut harus memiliki 

banyak arti dan dapat menjelaskan teks atau menjadi pelengkap dan tambahan bagi 

teks (kochhar,2008:171). Maka dari itu dibutuhkan teknik ilustrasi yang sesuai 

untuk seni tradisional. Sedangkan menurut Rayhan Aulia salah satu teknik tanpa 

mengenyampingkan esensi seni tradisional di dalamnya adalah digital painting 

(https://medium.com). 

Digital painting adalah metode membuat objek seni (lukisan) secara digital. 

Metode ini diadaptasi dari seni lukis tradisional dengan menggunakan cat akrilik, 

tinta, cat minyak dan sebagainya. Sebagai suatu tehnik, metode ini mengacu kepada 

berbagai software grafis yang berisi berbagai alat-alat lukis namun berbentuk 

digital. Teknik ini membuat melukis jauh lebih simpel dan juga fresh tanpa 

mengenyampingkan esensi seni tradisional didalamnya (duotonedesignblog). 

https://medium.com/@rayhanauliasw?source=post_header_lockup
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Digital painting sendiri merupakan metode menciptakan sebuah seni lukisan digital 

atau teknik untuk membuat seni digital dalam computer. Ilustrasi yang tercipta 

melalui teknik digital painting sepenuhnya dikerjakan dengan bantuan peralatan 

seperti computer dan software pendukung sepert photoshop. Selain teknik ini lebih 

praktis dan mampu memangkas banyak biaya material seperti cat, kuas, kanvas dan 

lainnya. Teknik digital painting sekarang mulai marak digunakan karena mampu 

menghasilkan ilustrasi yang sangat baik tidak kalah dengan teknik manual (Aaron 

Skonnart, 2017). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditemukan rumusan masalah pada 

anak SD usia 12 tahun kurangnya ketertarikan pada seni budaya pewayangan 

khusnya tentang pengenalan tokoh – tokoh pewayangan. Bagaimana membuat buku 

ilustrasi yang sesuai dengan tema pewayangan, agar lebih menarik minat belajar 

anak usia 12 tahun? 

1.3 Batasan Masalah 

Perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan dengan konsep Biografi tokoh 

dengan teknik digital painting agar menarik minat anak – anak usia 12 tahun untuk 

sumber informasi dan seni tradisional. Batasan masalah pembuatan buku ilustrasi 

sebagai media informasi berupa: 

1. Merancang buku ilustrasi dengan tujuan sumber informasi tokoh pewayangan 

beserta kisah sang tokoh. 
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2. Menggunakan teknik digital painting dalam perancangan karya pada buku 

ilustrasi. 

3. Tokoh pewayangan pandawa 5 (Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan 

Sadewa). 

4. Buku ilustrasi berukuran A4 dengan tebal 210gsm dan cover hardbook 

sebanyak 1 Buku. 

5. Media pendukung lainnya stiker dan gantungan kunci dengan tema tokoh 

pewayangan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari merancang buku ilustrasi tokoh pewayangan dengan teknik digital 

painting sebagai upaya menarik minat belajar seni budaya dan media informasi 

untuk anak – anak usia 12 tahun ini adalah: 

1. Merancang buku ilustrasi yang mampu menarik minat anak usia 12 tahun 

untuk peduli tentang seni tradisional mereka miliki sejak dini. 

2. Merancang buku ilustrasi beserta kisah sejarah setiap tokoh pewayangan 

untuk media pembelajaran anak SD. 

1.5 Manfaat 

Memberikan informasi tentang perwayangan khususnya dalam pengenalan 

tokoh – tokoh yang ada pada alur cerita pewayangan khususnya wayang kulit yang 

merupakan seni tradisional asli Indonesia semakin meningkat agar seni budaya 

yang dimiliki tidak hilang. 



9 
 

 
 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan ini 

adalah: 

1. Diharapkan teknik digital painting lebih menarik minat anak usia 12 tahun 

dalam mempelajari seni tradisional yang dimiliki. 

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai materi pembelajaran di kalangan 

akademis, khususnya guru SD sebagai materi pengenalan seni budaya 

Indonesia. 

3. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kalangan akedemis, khususnya 

bagi mahasiswa yang berhubungan dengan media visual agar seni tradisional 

atau budaya yang ada tidak semakin tersingkir. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan ini 

adalah: 

1. Diharapkan buku ilustrasi ini mampu mengenalkan ilmu seni tradisional dan 

budaya, khususnya bagi anak usia 12 tahun. 

2. Diharapkan buku ilustrasi ini menjadikan generasi saat ini semakin peduli 

tentang seni tradisional yang mereka miliki. 

3. Diharapkan dari pembuatan buku ilustrasi tentang tokoh pewayangan ini 

menjadikan setiap generasi muda bangga akan seni tradisional yang sudah 

dimiliki. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.  

 Menurut Ari Prayogo yang mengangkat judul perancangan video game 

multi genre bertemakan pewayangan garuda kencana dari kesimpulan rumusan 

masalah peneliti telah mendesain game ini dengan unsur remaja. Dimana game 

tersebut terdapat adegan pertarungan sengit, strategi, dan desain karakter yang telah 

dibuat sesuai desain yang lagi popular dikalangan remaja. Sedangkan untuk 

memperkenalkan wayang kulit peneliti telah mencantumkan nama-nama tokoh 

pewayangan dalam game, dan kepribadian tokoh tersebut kedalam game. Kelebihan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan media game sebagai penarik minat 

remaja untuk mempertahankan seni tradisional yang dimiliki. 

Sedangkan penelitian menurut Kevin Denny Kurniawan dengan judul 

perancangan komunikasi visual pengenalan tokoh – tokoh wayang melalui media
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permainan anak-anak yang menurutnya Anak-anak jaman sekarang lebih menyukai 

tokoh-tokoh yang berdimensi dan berkesan modern, daripada wayang kulit yang 

tidak berdimensi. Hal inilah yang membuat minat anak-anak terhadap wayang 

mulai menurun. Untuk itulah diperlukan modernisasi pengenalan kembali tokoh-

tokoh pewayangan yang ada di Indonesia, tentunya dengan mengikuti 

perkembangan jaman saat ini sehingga pengenalan tokoh wayang ini dapat diterima 

kembali di kalangan anak-anak tentunya dengan menggunakan media yang disukai 

oleh anak-anak yaitu permainan. Dari hasil penelitian tersebut penulis 

mengembangkan dimana target yang harusnya sesuai untuk mengenalkan ilmu seni 

tradisional perwayangan. 

2.2 Buku  

Buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an SM setelah 

orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini 

digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula 

yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Budha di Kamboja karena pada 

saat itu Sang Budha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya 

berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, Buku yang terbuat dari 

kertas baru ada setelah Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an 

SM dari bahan dasar bambu ditemukan oleh Tsai Lun. Kertas membawa banyak 

perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas 

dari Tiongkok ke Eropa pada awal abad ke-11. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Papirus
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Tsai_Lun
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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Di sinilah industri kertas bertambah maju. Dengan diciptakannya mesin 

cetak oleh Johann Gutenberg, perkambangan dan penyebaran buku mengalami 

revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu 

dan terciptalah buku (https://id.wikipedia.org). Buku adalah buah pikiran yang 

berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku 

disusun menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta 

daftar pustaka (Kurniasih, 2014: 60). 

2.2.1 Cover Buku 

Cover atau biasa disebut sampul buku merupakan bagian pelindung paling 

luar buku yang berguna untuk penyajian judul halaman publikasi, nama penulis, 

penerbit yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. 

Berdasarkan peletakan atau posisinya maka cover atau sampul buku terdiri dari: 

1. Cover depan, merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di 

bagian awal buku, Judul buku pasti terletak pada cover depan. 

2. Cover belakang, merupakan cover yang terletak pada bagian akhir atau 

belakang buku yang menjadi penutup buku, cover belakang berisi rangkuman 

dan nama penulis. 

3. Punggung buku, biasanya ada pada buku-buku yang tebal dimana terletak 

pada samping atau antara cover depan dan belakang sebagai pelindung 

ketebalan buku. 

4. Endorsement, merupakan kalimat dukungan yang diberikan oleh pembaca 

awal yang ditulis pada cover buku bagian belakang sebagai bentuk penguatan 

dan daya pikat sebuah karya cetak. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gutenberg
https://id.wikipedia.org/
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5. Lidah cover, dibuat untuk kepentingan estetika terbitan atau juga 

menunjukkan ke eksklusifan dan sesuatu yang berbeda dari buku. Lidah cover 

berisi foto beserta riwayat hidup penulis atau ringkasan buku yang biasa juga 

disebut dengan telinga buku atau jaket buku. 

2.2.2 Halaman Preliminaries 

Halaman preliminaries ini merupakan halaman pendahuluan yang sangat 

perlu disertakan sebelum informasi atau isi utama buku disampaikan, peletakannya 

tepat diantara cover dan isi buku. Halaman preliminaries dapat terdiri atas: 

1. Halaman judul, berisi judul, sub-judul, nama penulis, nama penerjemah, 

hingga penerbit. Banyak juga buku yang menambahkan halaman kulit ari 

yang hanya berisi judul buku saja. 

2. Halaman kosong, biasanya terletak dibalik halaman kulit ari yang tidak 

memuat informasi apapun. Beberapa penerbit memanfaatkan halaman ini 

untuk menampilkan undang-undang hak cipta. 

3. Catatan hak cipta (Copyright), pada halaman ini memuat judul buku, nama 

penulis / pengarang / penerjemah, pemilik hak cipta hingga tim publikasi 

seperti desainer sampul dan ilustrasi. 

4. Halaman tambahan, halaman tambahan berisi prakata atau kata pengantar dari 

penulis 

5. Daftar isi 

https://ilmu-pendidikan.net/pustaka/hak-eksklusif-penulis-yang-memiliki-hak-cipta-sebuah-buku
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2.2.3 Isi Buku 

Bagian isi buku ini tentu saja bagian yang memuat dan membahas informasi 

atau materi inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang menyusun Bagian Inti 

atau isi buku ini antara lain: 

1. Pendahuluan, merupakan sebagai awalan sebelum pembaca membaca pokok 

permasalahan sehingga pembaca mengetahui mengapa pokok permasalahan 

tersebut perlu dibahas. 

2. Judul Bab, sebuah buku biasanya terdiri dari beberapa bab dimana masing-

masing bab membahas mengenai topik umum tertentu 

Penomoran Bab. 

3. Alinea, atau paragraf ini merupakan bagian dimana penulis menuangkan isi 

atau apa yang hendak disajikan. 

4. Perincian, deskripsi mengenai objek agar pembaca tidak bingung terhadap 

objek yang sedang dibahas. 

5. Kutipan. merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai 

sumber. Proses pengambilan gagasan disebut mengutip. Gagasan itu bisa 

diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan 

lain sebagainya. 

6. Ilustrasi. sebuah gambaran yang berkaitan dengan seni rupa. Ilustrasi ini 

dapat menjelaskan tentang makna dari sebuah tulisan sehingga membantu 

pembaca untuk memahami makna dari tulisan tersebut. 

7. Judul lelar, biasanya ditempatkan diatas atau dibawah teks biasanya berisi 

judul buku atau judul bab atau nama pengarang sebuah buku. 

https://jagad.id/pengertian-seni-cabang-jenis-seni-budaya-seni-rupa-seni-musik-seni-tari/
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8. Inisial, penegasan awalan huruf atau kalimat pada masing-masing bab 

dilakukan dengan mencetak tebal dan membuat ukuran sebuah huruf lebih 

besar dari huruf lainnya. 

2.2.3 Bagian Postliminary 

Bagian Postliminary ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. 

Diletakan antara bagian utama dengan cover belakang buku. 

Bagian postliminary ini terdiri atas: 

1. Catatan penutup, biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau penambahan 

materi atau informasi yang relevan 

2. Daftar istilah atau glossary, suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu 

ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-

istilah tersebut. Glosarium ada di bagian akhir suatu buku dan menyertakan 

istilah-istilah dalam buku tersebut yang baru diperkenalkan. 

3. Lampiran, dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen utama. 

Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. 

4. Indeks, berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan 

halaman kemunculan istilah tersebut tanpa disertai arti dan disusun secara 

alfabetis agar mempermudah pencarian 

5. Daftar pustaka, merupakan sumber data atau tulisan yang tersusun di akhir 

sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, Judul 

tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber 

atau rujukan seorang penulis. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet
https://id.wikipedia.org/wiki/Istilah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Penulis
https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit
https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
https://id.wikipedia.org/wiki/Rujukan
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6. Biografi penulis. suatu tulisan yang menjelaskan tentang kisah dan 

keterangan mengenai kehidupan penulis atau kisah riwayat hidup penulis 

2.3 Ilustrasi 

Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk, 

Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, 

puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan 

tersebut lebih mudah dicerna. Fungsi dari ilustrasi adalah Memberikan bayangan 

setiap karakter di dalam cerita, Mengkomunikasikan cerita serta menerangkan 

konsep yang disampaikan (www.wikipedia.org). Berbicara tentang dunia seni, 

sebuah seni sendiri tercipta dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan melalui 

sebuah keindahan, diperuntukkan agar dapat dinikmati bukan untuk dinilai, seni 

sulit dijelaskan bahkan jika dinilai tidak ada parameter yang dapat mengukurnya 

(www.gurupendidikan.co.id). Menurut Rohidi (1984:87) yang berpendapat bahwa 

pengertian gambar ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran 

sesuatu melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan atau pula 

memerindah sebuah teks, agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung 

melalui mata sendiri, sifat-sifat gerak, dan kesan dari cerita yang disajikan.  

Desain Ilustrasi biasanya juga disajikan ketika membuat buku dalam bentuk 

grafik ataupun diagram sebagai penunjang data. Gambaran mengenai uraian dapat 

disematkan dalam bentuk ilustrasi, sebagai tampilan yang mewakili tulisan secara 

singkat dan padat. Detail data yang diberikan juga sebaiknya jelas sehingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drawing
https://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa
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pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan dalam ilustrasi. Ilustrasi juga 

dapat dijadikan sebagai komponen penyusun cover suatu buku teks. Teknik ilustrasi 

yang digunakan sebaiknya mendukung konten secara keseluruhan 

(www.penerbitdeeppublish.com). 

2.4 Buku Ilustrasi 

 Menurut Lawrence Zeegen (2009: 24) tentang buku ilustrasi adalah kita 

belajar untuk memecahkan kode gambar dari usia dini, seperti buku bergambar 

anak-anak memainkan peran formatif dalam pendidikan visual kita melalui pesan 

yang mereka bawa, dan sarana yang informasi yang disampaikan, Buku ilustrasi 

memiliki makna yang terpisah, terdiri dari buku dan ilustrasi. Pada buku ilustrasi 

sendiri adalah lembaran-lembaran kertas yang disusun dan disatukan dalam sampul 

sedangkan ilustrasi sendiri diartikan dengan teknik menggambar, fotografi, lukisan 

maupun teknik seni rupa. Buku ilustrasi adalah buku yang di dalamnya berisi 

bentuk fotografi, lukisan, gambaran maupun seni rupa yang mendukung suatu 

penjelasan sebuah teks. Susunan buku ilustrasi terdiri dari: 

2.4.1 Bahasa Rupa  

 Teori yang menyatakan bahwa visual yang representative dapat dirancang 

untuk menyampaikan pesan kepada pembaca dengan struktur tertentu. Dengan arti 

sebuah visual yang merupakan serangkaian informasi yang bukan sekedar 

menjelaskan apa yang tergambar secara deskriptif tapi juga dapat menceritakan 

informasi secara naratif (lukman, 2009). 
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2.4.2 Wimba 

Merupakan elemen terkecil yang mengandung pesan deskriptif yang paling 

sederhana dalam sebuah komposisi gambar. Teknik membentuk wimba sering di 

sebut dengan image way. Wimba terbagi menjadi 5, yaitu ukuran pengambilan, 

sudut pengambilan, skala, penggambaran, dan cara bagai mana melihat 

(www.mediapartner.wordpress.com). 

1. Ukuran pengambilan, adalah suatu teknik pengambilan gambar untuk 

menentukan berapa besar isi wimba digambarkan dalam sebuah bidang 

gambar. 

2. Sudut pengambilan, adalah suatu cara pengambilan gambar atau cara 

penggambaran suatu wimba, sehingga suatu objek terlihat dari sudut pandang 

tertentu. 

3. Skala, adalah perbandingan antara tinggi wimba yang digambar dengan tinggi 

objek yang sebenarnya. 

4. Penggambaran, adalah cara penggunaan elemen – elemen seni rupa seperti 

garis, blabar, warna untuk menggambar hingga objek dalam wimba. 

5. Cara melihat, adalah cara bagaimana menikmati sebuah gambar sebagai 

tuntutan agar dapat menangkap isi gambar atau konsep dari gambar. Cara 

dilihat lebih diperuntukan bagi gambar yang bersifat statis seperti lukisan, 

relief, wayang, komik atau sejenisnya. 
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2.4.3 Tata Ungkapan dalam 

 Menurut Primadi (2005), tata ungkapan merupakan cara pemanfaatan 

wimba dalam menggambar, sehingga dapat membawakan pesan dan arti. Tata 

ungkapan dalam juga merupakan sekelompok wimba yang membentuk pesan 

naratif melalui komposisi yang dibentuknya (Lukman, 2009). 

2.4.4 Tata Ungkapan Luar 

Tata ungkapan luar adalah sekelompok wimba yang membentuk beberapa 

komposisi yang berurutan. Bagaimana membuat perbedaan antara tata ungkapan 

luar di satu gambar dengan gambar berikutnya, agar menjadi rangkaian gambar 

tersebut. Bisa diartikan dengan cerita bersambung (Lukman, 2009). 

2.5 Teknik Ilustrasi 

Teknik ilustrasi terbagi menjadi 2 macam yaitu Ilustrasi manual dan digital. 

Namun pada dasarnya fungsi dari lustrasi tetap sama yaitu sebuah hasil dari karya 

bentuk tulisan yang berwujud lukisan, drawing, fotografi atau teknik seni rupa 

lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud 

dibandingkan dengan bentuknya (www.apamkomputer.blogspot). Berikut 2 teknik 

ilustrasi: 

2.5.1 Teknik ilustrasi manual 

Teknik ilustrasi manual dalam pembuatan cara gambar tangan (manual), 

gambar ilustrasi manual meliputi: 

 

http://www.apamkomputer.blogspot/
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1. Teknik Arsir 

Teknik arsiring merupakan menggambar dengan membuat garis-garis sejajar 

atau menyilang untuk mendapatkan gelap terang objek gambar. 

2. Dussel 

Teknik dussel dalam menggambar ilustrasi berfungsi untuk menetukan 

gelap terang objek gambr dengan mneggokkan media pada kertas. 

3. Pointilis 

Teknik pointilis merupakan cara menggambar yang berguna untuk 

menetukan gelap terang dengan menggunakan komposisi titik. Teknik pointilis 

memiliki kerumitan yang luar biasa disamping waktu pengerjaan yang super lama. 

4. Teknik basah (wet Technique) 

Teknik basah merupakan teknik menggambar ilustrasi yang menggunakan cat 

air dengan cara membasahi kertas gambar dengan air. Gambar yang dihasilkan akan 

memiliki kehalusan dalam warna. 

5. Teknik kering 

Merupakan teknik menggambar ilustrasi menggunakan cat air dengan kertas 

gambar yang kering. 

2.5.2 Teknik Digital Painting 

Digital Art merupakan karya atau praktik artistik yang menggunakan 

teknologi digital sebagai bagian penting dari proses kreatif atau presentasi. Sejak 

tahun 1970an, berbagai nama telah digunakan untuk menggambarkan proses 

termasuk seni komputer dan seni multimedia, dan seni digital sendiri ditempatkan 

di bawah istilah payung seni media baru yang lebih luas. Dampak teknologi digital 
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telah mengubah aktivitas seperti melukis, menggambar, memahat dan musik / seni 

suara, sementara bentuk baru, seperti seni bersih, seni instalasi digital, dan 

kenyataan maya, telah menjadi praktik artistik yang diakui 

(www.gryushanstudio.wordpress.com). Secara umum istilah digital artist 

digunakan untuk menggambarkan seorang seniman yang memanfaatkan teknologi 

digital dalam produksi seni. Dalam pengertian yang diperluas, "seni digital" adalah 

seni kontemporer yang menggunakan metode produksi massal atau media digital. 

Teknik digital art terbagi menjadi beberapa karakteristik salah satunya adalah 

digital painting, digital Painting itu adalah melukis (menggambar) secara digital 

menggunakan hardware dan software tertentu, yang memudahkan dalam melukis, 

tanpa banyak kesalahan tidak seperti melukis secara manual, yang apabila ada 

kesalahan maka kanvas akan di ganti, dan banyak membuat warna cat 

(duotonedesignblog.wordpress.com). 

2.6 Layout  

Layout pada dasarnya merupakan tata letak suatu elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep / pesan yang 

dibawanya. Menurut Surianto Rustan (2009: 138) Layout merupakan upaya untuk 

menentukan suatu tata letak yang sesuai dengan estetika suatu bidang yang disusun. 

2.6.1 Grid Layout  

Grid adalah alat dasar desain yang digunakan sebagai panduan untuk posisi 

berbagai elemen dalam desain. Gavin Ambrose (2015: 84) Sebuah grid diciptakan 

sebagai solusi terhadap permasalahan penataan elemen-elemen visual dalam sebuah 
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ruang. Sistem grid digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan 

sebuah komposisi visual. Melalui grid akan mempermudah membuat sebuah 

sistematika guna menjaga konsistensi dalam melakukan repetisi dari sebuah 

kompisisi yang sudah diciptakan. Tujuan utama dari penggunaan grid dalam desain 

grafis adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan 

memuaskan secara estetik. Beberapa elemen pada layout menurut Gavin Ambrose 

(2015: 84). 

2.6.2 Typografi  

Fungsi font mempunyai peran penting dalam menghasilkan sebuah design, 

baik itu buat design offset maupun design sablon karena font adalah bentuk visual 

yang dibunyikan sebagai kebutuhan komunikasi verbal. Sedangkan Ilmu yang 

mempelajari tentang font dan penggunaan font dalam aplikasi design 

disebut Tipografi. Typografi menurut Roy Brewer (1971) dapat memiliki 

pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman. Atau dalam pengertian 

lebih khusus meliputi pemilihan, penataan dan berbagai hal yang terkait dalam 

pengaturan dalam baris baris huruf. Tipografi memainkan peranan yang sangat 

besar dalam desain. Hampir di setiap materi desain grafis, terdapat seni tipografi 

didalamnya. Karna Seni tipografi adalah karya atau desain yang menggunakan 

pengaturan huruf sebagai elemen utama dalam seni tipografi. Seni merupakan induk 

dari desain grafis. Tipografi adalah sebuah disiplin khusus dalam desain grafis yang 

mempelajari mengenai seluk beluk huruf (font). Jenis huruf bisa menciptakan 

kesan-kesan tertentu sesuai dengan tema publikasi (www.wikipedia.org). 
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2.6.3 Warna 

Pengertian warna adalah sebuah spektrum tertentu yang terdapat di dalam 

cahaya yang sempurna / putih. Dalam dunia desain, Warna bisa berarti pantulan 

tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan 

benda. Misalnya pencampuran pigmen magenta dan cyan dengan proporsi tepat dan 

disinari cahaya putih sempurna akan menghasilkan sensasi mirip warna merah. 

Menurut Brewster (1831) membagi warna menjadi 4 kelompok, yaitu warna 

Primer, sekunder, tersier dan warna netral. Kelompok warna ini sering disusun 

dalam suatu lingkaran yang disebut Lingkaran warna Brewster. Lingkaran warna 

brester menjelaskan teori kontras warna, split komplementer, triad dan tetrad. 

Pembagian warna menurut teori Brewster yaitu: 

1. Warna Primer, merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari 

warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna primer 

adalah merah, biru dan kuning. Warna warna lain dibentuk dari kombinasi 

warna primer. 

2. Warna sekunder merupakan pencampuran 2 warna primer dengan proporsi 

1:1. Sebagai contoh warna jingga merupakan hasil campuran warna merah 

dengan kuning, hijau adalah campuran warna biru dan kuning dan ungu 

adalah campuran warna merah dan biru. 

3. Warna tersier merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah 

satu warna sekunder. Sebagai contoh warna jingga kekuningan didapat dari 

pencampuran warna kuning dan jingga, warna coklat merupakan campuran 

dari ketiga warna yaitu warna merah, kuning dan biru. 
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4. Warna Netral merupakan hasil campuran dari ketiga warna dasar dalam 

proporsi 1:1:1. Warna netral digunakan sebagai penyeimbang warna-warna 

kontras. 

 
Gambar 2. 1. Lingkaran warna primer hingga tersier 

(Sumber : www.brain.co.id) 

 

Lingkaran warna primer hingga tersier dikelompokan menjadi dua kelompok 

besar, yaitu kelompok warna panas dan warna dingin, warna panas dimulai dari 

warna kuning kehijauan hingga merah, sementara warna dingin dimulai dari ungu 

kemerahan hingga hijau. Pengelompokan warna panas dan dingin yaitu: 

1. Warna panas, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi 

simbol, riang, semangat, marah dsb. Warna panas mengesankan jarak yang 

dekat.  

2. Warna dingin, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi 

simbol kelembutan, sejuk, nyaman dsb. Warna dingin mengesankan jarak 

yang jauh (www.brain.co.id). 

 



25 
 

 
 

 

Gambar 2. 2. Lingkaran Warna Panas dan Dingin 

(Sumber : www.brain.co.id) 

 

2.7 Tokoh Pewayangan 

Wayang berasal dari kata wayangan yaitu sumber ilham dalam menggambar 

wujud tokoh dan cerita, pada awalnya, wayang adalah bagian dari kegiatan religi 

animism menyembah ‘hyang’, itulah inti-nya dilakukan antara lain di saat-saat 

panenan atau taneman dalam bentuk upacara ruwatan, tingkeban, ataupun ‘merti 

desa’ agar panen berhasil atau pun agar desa terhindar dari segala di tahun (898 – 

910) M. Wayang sudah menjadi wayang purwa namun tetap masih ditujukan untuk 

menyembah para sanghyang seperti yang tertulis dalam prasasti balitung sigaligi. 

Pada jaman mataram hindu ini, ramayana dari india berhasil dituliskan dalam 

bahasa jawa kuna (kawi) pada masa raja darmawangsa, 996 – 1042 M mahabharata 

yang berbahasa sansekerta delapan belas parwa dirakit menjadi sembilan parwa 

bahasa jawa kuno lalu arjuna wiwaha berhasil disusun oleh mpu kanwa di masa raja 

erlangga sampai di jaman kerajaan kediri dan raja jayabaya mpu sedah mulai 
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menyusun serat bharatayuda yang lalu diselesaikan oleh mpu panuluh, mpu panuluh 

lalu menyusun serat hariwangsa  dan kemudian serat gatutkacasraya menurut serat 

centhini, sang jayabaya lah yang memerintahkan menuliskan ke rontal (daun lontar, 

disusun seperti kerai, disatukan dengan tali) di jaman awal majapahit wayang 

digambar di kertas jawi dan sudah dilengkapi dengan berbagai hiasan pakaian 

masa-masa awal abad sepuluh (www.wikipedia.org). 

Menurut Drs. H. Solichin dalam buku Wayang Masterpiece Seni Budaya 

Dunia (2010) keistimewaan wayang sebagai bentuk kesenian adalah sifat-sifatnya 

yang adilihung dan edipeni, yaitu seni yang sarat dengan falsafah serta sangat indah. 

Wayang mengandung nilai etika dan estetika, wayang berfungsi sebagai tontonan 

dan juga tuntunan dalam masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu hingga 

sekarang. Dalam hal pendidikan, cerita wayang kulit menyampaikan pesan moral 

dan budi pekerti, budi pekerti yang berupa sikap dan prilaku untuk pribadi dan bagi 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Drs. H. Solichin di era reformasi 

pendidikan budi pekerti sangat penting agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa 

yang unggul karena memiliki budipekerti yang terpuji. 

Wayang beserta tokoh yang ada didalamnya merupakan salah satu bentuk 

seni dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa, dimana didalamnya kaya akan 

nilai-nilai kehidupan yang relevan diterapkan oleh manusia, tidak terkecuali nilai 

budi luhur yang bisa diambil dari para tokoh wayang seperti pandawa lima. 

Pandawa lima terdiri dari Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Yudistira 

mempunyai sifat sangat bijaksana, tidak pernah melakukan perbuatan dusta dalam 

hidupnya serta mempunyai moral yang tinggi, adil dan jujur. Bima mempunyai 

http://www.wikipedia.org/
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watak teguh dan gagah berani meskipun Bima merupakan seorang tokoh yang kasar 

dan menakutkan namun berhati lembut pada semua saudaranya. Arjuna mempunyai 

sifat sopan santun, suka menolong yang lemah dan cerdik. Nakula dan sadewa 

merupakan saudara kembar yang taat pada orang tua, jujur dan tahu bagaimana 

membalas budi (www.pasberita.com). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pembahasan pada bab ini lebih terfokus pada metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, pemilihan data serta teknik pengolahan yang akan digunakan 

agar mendapatkan keyword yang dibutuhkan dalam perancangan karya buku 

ilustrasi tokoh pewayangan dengan teknik digital painting sebagai media informasi 

untuk anak usia 12 tahun. 

3.1 Perancangan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian perancangan buku ilustrasi tokoh 

pewayangan dengan teknik digital painting sebagai media pembelajaran anak usia 

12 tahun atau murid kelas 6 sekolah dasar dan berdasarkan kesimpulan dari 

wawancara beberapa guru sekolah dasar tentang hambatan dalam mengajarkan seni 

budaya. Hasil penelitian bertujuan sebagai acuan dalam pembuatan buku ilustrasi 

yang sesuai untuk anak sekolah dasar agar lebih menarik minat belajar. 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menjelaskan tentang lokasi atau wilayah dimana penelitian 

akan dilakukan, objek yang akan diteliti adalah sekolah dasar yang berlokasi di 

Surabaya yaitu SDIT AL-USWA dan museum gubuk wayang yang berlokasi di 

kota Mojokerto. 
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3.1.2 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian tentang perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan 

dengan teknik digital painting sebagai media informasi untuk anak usia 12 tahun 

menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah dengan cara 

pendekatan observasi langsung, wawancara, studi kompetitor dan dokumentasi. 

Dalam melaksanakan penelitian ini pendekatan observasi dilakukan di sekolah 

SDIT AL-USWA dan museum gubuk wayang mojokerto, wawancara dilakukan 

pada beberapa guru Bahasa jawa untuk mendapatkan informasi tentang kendala 

dalam proses belajar mengajar dan model gambar yang menarik untuk murid 

sekolah dasar. Studi competitor dilakukan pada perancangan dengan judul atau 

tema yang sama sebagai penunjang penelitian. Studi pustaka digunakan sebagai 

tambahan materi tentang pengertian wayang kulit dan sifat karakter tokoh 

pewayangan. Studi literature di harapkan mampu memperkaya informasi yang 

dibutuhkan dari beberapa museum wayang. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa 

teknik yaitu: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Studi Pustaka 

Data yang sudah diperoleh memiliki peranan yang sangat penting sebagai 

informasi pada permasalahan yang dihadapi dalam perancangan buku ilustrasi 
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tokoh pewayangan, sehingga diperlukan data yang akurat guna informasi yang 

diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Data yang sudah terkumpul akan 

digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan digunakan untuk merancang 

buku ilustrasi tokoh pewayangan. Pada perancangan ini digunakan teknik dalam 

pengambilan data guna memecahkan masalah yang ada. 

3.2.1 Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu acuan untuk 

mengumpulkan data yang lazim dalam metode penelitian kuatitatif. Observasi atau 

pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, disamping wawancara 

berstruktur untuk mengumpulkan data. Dalam melakukan pengamatan digunakan 

strategi non – intervasi. (bungin, 2010:13) 

Observasi akan dilakukan di Sekolah Dasar SDIT AL-USWA tentang materi 

pembelajaran pengenalan tokoh pewayangan yang ada pada mata pelajaran Bahasa 

jawa serta mengumpulkan data gaya ilustrasi yang sesuai untuk anak usia 12 tahun 

atau kelas 6 SD dengan menyediakan 4 jenis gambar dengan berbagai  gaya ilustrasi 

seperti Karikatur, Realism, Semicartoon dan Cartoon. Observasi juga dilakukan di 

Museum Gubug wayang yang berada di kota Mojokerto, Jawa Timur untuk mencari 

data tentang tokoh pewayangan dalam wayang kulit dan mengajukan pertanyaan 

seputar sejarah wayang kulit sedetail mungkin dari manager Museum Gubuk 

Wayang yaitu ibu Cintya Handy ataupun bapak Budi Santoso dan bapak Alex 

Kusuma selaku Guide edukasi. Data berupa sejarah dan biografi setiap tokoh 

pewayangan yang diperoleh dari Museum Gubug Wayang sebagai acuan desain 

ilustrasi tokoh pewayangan yang dibuat. Ornament yang dipakai setiap tokoh 
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merupakan hal yang penting untuk di pertanyakan secara detail, dikarenakan desain 

ilustrasi tokoh yang dibuat harus sesuai dengan apa yang ada pada bentuk setiap 

tokoh wayang kulit sebenarnya. 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi atau percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai sumber informasi jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 1997:135). 

 Jenis wawancara yang diajukan berteksture dimana peneliti menggunakan 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Responden dalam wawancara ini 

terdiri dari orang – orang yang terpilih dan biasanya memiliki pengetahuan dan 

mendalami situasi bahkan lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan. 

Wawancara dilakukan di Sekolah Dasar SDIT AL-USWA pada guru kurikulum 

atau guru Bahasa jawa yang berkaitan tentang mata pelajaran Bahasa jawa. 

Wawancara juga dilakukan di Museum Gubuk Wayang dengan mengajukan 

pertanyaan pada manager Museum Gubuk Wayang yaitu ibu Cintya Handy ataupun 

bapak Budi Santoso dan bapak Alex Kusuma selaku guide edukasi serta bapak Niko 

selaku dalang wayang yang bertempat di kota Nganjuk. Hasil dari wawancara 

tersebut menjadi acuan pembuatan tokoh ilustrasi pewayangan. Pertanyaan meliputi 

sejarah, biografi tokoh, karakter dan sifat tokoh serta ornament setiap tokoh 

merupakan data yang harus diperoleh dari hasil wawancara tersebut. 
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3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk merekam peristiwa yang lebih dekat 

dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interprestasi 

yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut 

(Bungin, 2010:142-143). 

Peneliti mendokumentasikan hasil observasi yang dilakukan untuk mencari 

data gaya ilustrasi yang paling digemari oleh anak usia 12 tahun atau kelas 6 sekolah 

dasar. Serta dokumentasi wawancara penjelasan dari pemandu museum dan 

pengamat seni berupa foto dan video, serta gambar – gambar objek penelitian serta 

bahan - bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah perancangan buku ilustrasi. 

Dokumentasi berupa foto setiap tokoh pewayangan khususnya pandawa lima yang 

berupa wayang kulit sebagai acuan pembuatan tokoh ilustrasi serta dokumentasi 

berupa video wawancara dengan manager Museum Gubuk Wayang yaitu ibu 

Cintya Handy ataupun bapak Budi Santoso dan bapak Alex Kusuma selaku Guide 

edukasi sangat penting sebagai media pengingat data peneliti. 

3.2.4 Studi Pustaka 

Untuk mendukung perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan perlu 

dilakukan studi pustaka melalui penelitian terdahulu, serta konsep yang mendukung 

perancangan buku ilustrasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari referensi 

melalui buku literature, arsip serta artikel pada website, hal ini bertujuan untuk 

memperkuat materi pembahasan dan sebagai dasar untuk menggunakan teori yang 

berhubungan dengan penulis. Studi pustakan akan dilakukan pada Arsip Wanda 

Ringgit Purwa. 
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3.3 Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data terbagi menjadi tiga teknik 

analisis dalam penelitian kuantitatif yaitu, reduksi data, penyajian data serta 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian 

dimulai bahkan sebeluam data – data mulai terkumpul. 

3.3.1 Reduksi Data 

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilah hal pokok untuk 

memfokuskan pada hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2009:95). 

Peneliti akan melakukan reduksi data yang berkaitan dengan cara merancang 

buku ilustrasi pewayangan serta pembahasan tentang sejarah biografi setiap tokoh 

pewayangan yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian dan perancangan yang 

dilakukan, dengan melakukan reduksi, data dan informasi yang diperoleh menjadi 

terfokus dalam pembuatan karya ilustrasi tokoh pewayangan. 

3.3.2 Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif 

(Sugiono, 2009:95). 
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Penyajian data dan skema atau gambaran dilakukan peneliti untuk merancang 

buku ilustrasi tokoh pewayangan dengan tujuan menjelaskan setiap tahap 

perancangan dari pengumpulan data hingga tahap proses mendesain buku ilustrasi. 

3.3.3 Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal merupakan sifat sementara dan akan berupah bila 

menemukan data yang lebih kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya (Sugiyono, 2009:97). 

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari reduksi data untuk 

merancang buku ilustrasi hingga pembahasan mengenai seni tradisional 

pewayangan hingga mendapatkan keyword, yaitu perancangan buku ilustrasi tokoh 

pewayangan, sebagai media informasi dan upaya melestarikan kesenian asli 

Indonesia yang sesuai untuk anak usia 12 tahun. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada tahapan ini akan membahas tentang hasil pengumpulan data yang telah 

didapatkan dari lapangan guna mendapatkan data – data mengenai seni tradisional 

tokoh wayang kulit yang diangkat dalam penulisan meliputi: observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi literature. Dari data yang diperoleh akan menjadi acuan 

untuk menentukan STP, USP dan SWOT yang kemudian akan digunakan dalam 

mencari key communication messege. 

4.1 Hasil Analisa Data 

Pembahasan didalam bab ini difokuskan pada hasil pengumpulan data yang 

digunakan dalam perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan. 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan beberapa tahapan yang memfokuskan pada 

pencarian data tentang seni tradisional tokoh pewayangan pandawa lima dari 

Museum Gubuk Wayang di jalan kartini no 23 kota Mojokerto. Berbagai jenis 

wayang mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang rumput dan wayang potehi 

menjadi koleksi Museum Gubuk Wayang. Hal unik terkait dengan koleksi yang 

dimiliki Museum Gubuk Wayang adalah wayang dengan karakter tokoh bangsa dan 

tokoh Internasional. Museum dengan bangunan 3 lantai ini menyimpan sangat 

banyak koleksi benda – benda kuno terutama koleksi wayang kulit, berbagai 

informasi tentang sejarah, karakter dan ciri – ciri bentuk wayang kulit dijelaskan 

secara detail oleh Bapak Amri selaku pengurus dari Museum Gubuk Wayang. 
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Serta observasi secara langsung dari koleksi wayang kulit yang dimiliki oleh 

dalang bapak Niko yang berlokasi di kota Nganjuk. Dalam hasil pengamatan 

menemukan bahwa setiap tokoh pewayangan memiliki bentuk dan karakter 

tersendiri yang di sebut wondo atau wanda, yaitu ciri khas dari sifat setiap tokoh, 

busana yang dipakai, hiasan yang dipakai dan senjata yang sering digunakan dalam 

tokoh tersebut. Wanda wayang merupakan sebutan dari karakter tokoh peraga 

wayang yang menggambarkan sebuah suasana maupun situasi tertentu, wanda 

wayang juga mempengaruhi bentuk dan ornamen yang digunakan wayang, seperti 

tunduk tengadahnya muka wayang, ukuran dan bentuk sanggul, ukuran dan bentuk 

mata, keadaan badan (ukuran dan posisi), ukuran dan tancap dari leher, datar dan 

tidaknya bentuk bahu, bentuk perut, busana yang dipakai, posisi kaki serta 

sunggingan.  

Observasi juga dilakukan di sekolah SDIT AL-USWA Surabaya, untuk 

mencari data usia yang sesuai untuk mengenalkan tokoh pewayangan. Dari 

informasi beberapa guru di SDIT AL-USWA terdapat 553 murid dalam jenjang 

kelas 1 hingga 6 Sekolah dasar, Dari hasil pengamatan buku pepak yang digunakan 

sebagai media belajar siswa dan siswi hanya berbentuk buku tanpa warna, 

pengenalan seni tradisional wayang kulit dikenalkan pada siswa kelas 6 yang 

berjumlah 78 murid dengan rata-rata umur 11 tahun sebanyak 14 murid dan umur 

12 tahun sebanyak 64 murid. Pada observasi ini juga dilakukan pencarian data 

bentuk atau gaya ilustrasi yang sesuai dan digemari oleh anak kelas 6 SD 

menggunakan empat jenis gaya ilustrasi yaitu Karikatur, Realism, Semicartoon dan 

Cartoon. 
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Jenis Gaya 

Ilustrasi 

 

Contoh Ilustrasi 

 

Ciri-ciri Ilustrasi 

Karikatur 

 

Karikatur berasal dari bahasa Italia 

caricare yang artinya menambahkan isi 

atau menambahkan muatan secara 

berlebihan. Jika dilihat dari gambar 

tampilan, cenderung melebihkan atau 

mengubah bentuk. 

Realism  

 

gaya gambar yang merujuk pada 

kesamaan objek yang digambar, nyata, 

dan benar-benar ada. dibuat semirip 

mungkin (cenderung) mendekati anatomi 

dan fisiologi, postur tubuh, wajah, dan ras 

manusia atau satwa 

Semicartoon 

 

gaya gambar yang menitikberatkan 

kepada khayalan, tidak nyata, misteri, dan 

terkadang menggunakan pendekatan 

metafora, hiperbola, humanoid, dan 

sebagainya. 

cartoon 

 

gaya gambar yang memiki kesan lucu, 

penuh warna, dan menarik untuk dilihat. 

Gambar kartun dapat berupa tokoh 

manusia, binatang, tumbuhan atau benda 

yang didistorsi atau didistilasi. 

Tabel 4. 1. Tabel jenis gaya ilustrasi yang digemari anak usia 12 tahun 

Sumber gambar : era.id, www.Wallpapersrc.com, www.deviantart.com, 

gotolostsagaindonesia.blogspot 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYwMqXt9TgAhWML48KHVoJBQQQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.era.id%2Fread%2Fy6URJQ-gatotkaca-akan-dibuat-milenial-dalam-film&psig=AOvVaw2XIl00YtsfeX6nXFTDbgZ7&ust=1551099636861612
http://wallpapersrc./
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 Berdasarkan hasil observasi tersebut di dapat bahwa gaya ilustrasi yang paling 

banyak di pilih anak kelas 6 SD adalah Semicartoon. 

 

Gambar 4. 1. Observasi dengan beberapa siswa tentang bentuk ilustrasi yang 

digemari, SDIT AL-USWA Surabaya. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

 

Gambar 4. 2. Observasi dengan beberapa siswi tentang bentuk ilustrasi yang 

digemari, SDIT AL-USWA Surabaya. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 
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4.1.2 Hasil Wawancara 

 

Gambar 4. 3. Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso, Museum Gubuk Wayang, 

Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 

 

Gambar 4. 4. Wawancara Dengan bapak Amri, Museum Gubuk Wayang, 

Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 

 



40 
 

 
 
 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amri selaku Guide di Museum Gubuk 

Wayang Mojokerto. Wawancara dilakukan dengan menggunakan unit analisis 

bahasa rupa, maka diperolehlah data mengenai sejarah, latar belakang dan cerita 

Wayang kulit sebagai berikut: 

1) Wayang merupakan bentuk kesenian yang multi aspek dan tumbuh sekitar 

zaman Neolitik tepatnya pada 1500 SM. Banyak pendapat sarjana yang 

meneliti tentang masal wayang, seperti N.J Krom, Hazeu, KPA Kusumadilaga, 

Ranggawarsita, Suroto, Sri Mulyana yang sepakat bahwa wayang adalah hasil 

kebudayaan asli dari jawa yang mengalami proses panjang akulturasi dan 

penyerapan dari kebudayaan lain yang pada muaranya menjadi bentuk 

kesenian asli jawa. 

2) Wayang adalah kebudayaan tertua asli Indonesia yang banyak di sebut oleh 

sumber – sumber sejarah, utamanya karya sastra Harjunawiwaha yang terkenal 

pada masa pemerintahan raja Airlangga, abad ke 10 Masehi. 

“Hananonto rRinggit manangis asekel muda hidepan huwus wruh towin jan 

walulang ingukir molah ngucap hatur ning wang tresneng wisaya molah tan 

wikihana tatwan jan maya sahana – hananing bhawa siluman” 

(Hazeu,1985:41). 

3) Menurut bapak Amri, penampilan karakter khusus seorang tokoh peraga 

wayang pada suatu suasana tertentu. Seperangkat Wayang Kulit Purwa, 

biasanya memiliki beberapa buah peraga wayang, Untuk tokoh pandawa lima 

Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Sebagai contoh, peraga wayang 

Arjuna yang digunakan kalau sedang merayu seorang wanita berbeda dengan 
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peraga wayang Arjuna saat berperang tanding. Peraga wayang yang berbeda 

akan memudahkan dalang dalam membawakan suasana cerita serta karakter 

tokoh yang sedang dimainkannya. 

4) Perbedaan karakter sebuah tokoh wayang pada wanda yang berbeda, meliputi 

perbedaan seni tatah (pahatan), sikap peraga wayangnya dan juga warna-warna 

dalam sunggingannya. Berikut adalah daftar wanda sebagian tokoh wayang: 

Yudistira : Panuksma, Panukma, Puthut Jaka Miling dan Deres 

Bima : Lindhu, Lindhu panon, Lindu Jagur, Lintang, Gurnat dan Mimis 

Arjuna  : Pengawe, Kadung, Kinanthi, Malatsih dan Malat 

Nakula  : Bontit 

Sadewa : Banjed 

Serta berdasarkan wawancara dengan ibu Mei selaku wakil kepala kurikulum 

di SDIT AL-USWA Surabaya, pembelajaran tentang Sejarah dan Budaya wayang 

di terapkan pada murid kelas 6 SD hanya dengan media buku pepak dan sedikit 

cerita pewayangan dari guru Bahasa jawa. Menurut ibu Mei diperlukan sebuah 

media buku bergambar yang jauh lebih menarik agar anak – anak lebih tertarik 

dalam mempelajari seni dan budaya, kendala utama dalam proses mengajar siswa 

dan siswi adalah bagaimana agar cara mengajar guru bisa di terima dan dipahami 

dengan baik. Dengan media pembelajaran yang menarik untuk setiap mata 

pelajaran diharapkan siswa dan siswi di SD AL-USWA jauh lebih memahami 

karena merasa tertarik dan bersemangat untuk mempelajarinya. 
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4.1.3 Dokumentasi 

 

Gambar 4. 5. Koleksi wayang kulit Pandawa Lima Museum Gubuk Wayang 

Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 

 

 

Gambar 4. 6. Koleksi wayang kulit Museum Gubuk Wayang Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 
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Gambar 4. 7. Koleksi wayang Golek Museum Gubuk Wayang Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 

 

 

Gambar 4. 8. Koleksi Wayang Suket Museum Gubuk Wayang Mojokerto. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 
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Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh. 

Berdasarkan dokumentasi yang didapat dari Museum Gubuk Wayang 

Mojokerto untuk wayang kulit dengan tokoh pandawa lima diperoleh 4 wayang 

yudistira, 6 Wayang Bima, 6 wayang Arjuna, 2 Wayang Nakula dan 2 Wayang 

Sadewa dengan berbeda Wanda wayang, serta masih banyak wayang pandawa 

lima dari berbagai seni pewayangan, seperti wayang beber, wayang golek dan 

wayang suket. Pandawa lima merupakan tokoh – tokoh yang di setiap ceritanya 

selalu dijadikan contoh dalam hal kebaikan. 

4.1.4 Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku, 

literature dan catatan-catatan serta lampiran yang bertujuan untuk memperkuat 

materi pembahasan dan mendukung data penelitian maupun sebagai dasar 

untuk menggunakan teori-teori tertentu yang berhubungan dengan penulisan ini 

serta menunjang keabsahan data yang didapat di lapangan. 

Dari studi pustaka yang dilakukan pada buku Wanda Ringgit Purwa 

dengan judul Pitakonan lan Wangsulan di peroleh data mengenai Wanda 

wayang setiap tokoh pandawa lima berupa. 

1. Yudistira : Wanda Panuksma 

2. Bima : Wanda Lindu (praupan tumungkul, badan lema nanging singset, gelung 

sedeng, bahu ngajeng langkung andap, ageg padjeng utawi jejeg, djangga keker)  
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3. Arjuna : Wanda Kinanthi (prupan luruh sanget, djangga mangling, tatanan 

sumping tatahan, pasurjan sedeng, bahu padjeg, badan weweg, adeg padjeg, 

lambung membat) 

4. Nakula  : Bontit 

5. Sadewa : Banjed 

 

Gambar 4. 9. Buku Wanda Ringgit Purwa. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

    

  YUDHISTIRA           BIMA         ARJUNA 

    

NAKULA   SADEWA 
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4.2 Reduksi Data 

1. Observasi 

Dari pengamatan atau observasi yang telah dilakukan di Museum Gubuk 

Wayang ditemukan bahwa wayang mempunyai beberapa karakter sifat yang 

menentukan ornamen yang dipakai setiap tokohnya. Karakter sifat pada setiap 

tokohnya menjadikan sebuah alur cerita yang dibawakan oleh seniman dalang. 

Serta data lain yang diperoleh dari observasi di SDIT AL-USWA pada siswa kelas 

6 sekolah dasar yang berjumlah 78 murid dengan rata-rata umur 11 tahun sebanyak 

14 murid dan umur 12 tahun sebanyak 64 murid temukan bahwa siswa dan siswi 

lebih tertarik dengan ilustrasi tokoh pewayangan berwarna daripada media buku 

tanpa warna dengan gaya ilustrasi semicartoon. 

2. Wawancara 

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Amri diperoleh bahwa Sejarah tentang 

munculnya seni tradisional wayang kulit di Indonesia serta Perbedaan karakter 

sebuah tokoh wayang pada wanda yang berbeda, meliputi perbedaan seni tatah, 

sikap peraga wayangnya dan juga warna-warna dalam sunggingannya. Menurut 

bapak Amri wanda wayang pandawa lima lebih dari satu namun yang umum adalah 

Yudistira mempunyai sifat yang bijaksana, memiliki moral yang tinggi dan adil, 

Bima mempunyai karakter gagah dan berani namun mempunyai sifat kasar dan 

menakutkan bagi musuhnya namun sebenarnya memiliki hati yang lembut, 

terutama pada saudaranya. Arjuna memiliki sifat perwatakan cerdik, lembut dan 

santun. Nakula memiliki sifat jujur, setia dan tahu membalas budi. Sadewa 

memiliki sifat jujur, taat pada orang tua dan tau balas budi. 
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Berdasarkan wawancara dengan ibu Mei ditemukan Bahwa anak Sekolah 

Dasar di SDIT AL-USWA cenderung menyukai gambar berwarna, minat belajar 

juga dipengaruhi oleh suasana hati siswa dan siswi. ibu Mei berharap ada media 

yang mendukung untuk melestarikan seni budaya yang sesuai untuk Siswa dan 

siswinya. 

3. Dokumentasi 

Berdasarkan data Dokumentasi diketahui bahwa wanda wayang yang umum 

terlihat adalah Yudistira wanda Panuksma, Bima wanda Lindhu: Arjuna wanda 

Khinathi, Nakula wanda Bontit, Sadewa wanda Banjed.  

4. Studi Pustaka 

Dari studi pustaka yang dilakukan pada buku Wanda Ringgit Purwa 

diperoleh data deskripsi bentuk visual yang menjadi ciri khas setiap tokoh. 

1. Yudistira : Wanda Panuksma 

2. Bima : Wanda Lindu (praupan tumungkul, badan lema nanging singset, gelung 

sedeng, bahu ngajeng langkung andap, ageg padjeng utawi jejeg, djangga keker)  

3. Arjuna : Wanda Kinanthi (prupan luruh sanget, djangga mangling, tatanan 

sumping tatahan, pasurjan sedeng, bahu padjeg, badan weweg, adeg padjeg, 

lambung membat) 

4. Nakula : Bontit 

5. Sadewa: Banjed 
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4.3 Hasil Studi Eksisting 

Hasil studi eksisting mengacu pada hasil observasi yang telah dilakukan 

berupa pembelajaran tentang Sejarah dan Budaya tokoh pewayangan di terapkan 

pada murid kelas 6 SD hanya berupa buku pepak dan cerita pewayangan dengan 

bentuk visual tanpa warna. Untuk menarik minat belajar anak kelas 6 SD di 

butuhkan media yang jauh lebih menarik yaitu buku ilustrasi dengan teknik digital 

painting sebagai media informasi. Tokoh pewayangan dan tampilan buku ilustrasi 

dirancang semenarik mungkin untuk usia anak –anak. 

4.3 Penyajian Data 

Berdasarkan reduksi data yang didapat dari hasil pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi dan daftar pustaka maka disusun rangkuman 

informasi sebagai berikut: 

1. Tokoh wayang mempunyai karakter sifat yang menentukan ornamen yang 

dipakai, sikap peraga dan warna-warna dalam sunggingan. 

2. Wanda wayang yang umum terlihat adalah Yudistira wanda Panuksma, Bima 

wanda Lindhu: Arjuna wanda Khinathi, Nakula wanda Bontit, Sadewa wanda 

Banjed. 

3. Tampilan buku ilustrasi dirancang semenarik mungkin untuk anak dengan 

banyak warna menggunakan gaya ilustrasi semicartoon. 

4. Rata-rata siswa dan siswi di SDIT AL-USWA kelas di 6 SD yang berjumlah 

78 murid terdiri dari 11 hingga 12 tahun. 
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4.4 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa wayang kulit mempunyai beberapa karakter sifat yang menentukan ornamen 

yang dipakai setiap tokohnya. Perbedaan karakter sebuah tokoh wayang pada 

wanda yang berbeda, meliputi perbedaan seni tatah, sikap peraga wayangnya dan 

juga warna-warna dalam sunggingannya. Untuk melestarikan seni tradisional 

wayang kulit pada anak usia 11 hingga 12 tahun atau 6 SD agar lebih tertarik, maka 

media buku ilustrasi yang digunakan harus menggunakan ilustrasi gaya semi 

cartoon. 

4.5 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

Segmentasi pasar adalah tindakan membagi – bagi pasar ke dalam kelompok 

kelompok pembeli berbeda, yang mungkin menghargai variable untuk 

mendapatkan peluang segmentasi terbaik (Suyanto, Penerbit Andi: 2005). Maka 

pembagian pasar untuk buku ilustrasi tokoh pewayangan adalah sebagai berikut 

a. Segmentasi Geografis 

Negara   : Indonesia 

Terirorial   : Jawa Timur 

Distrik    : Kota Surabaya 

Kepadatan Populasi  : Kota Besar 

b. Segmentasi Demografis 

Usia    : 12 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan perempuan 
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Pendidikan   : Kelas 6 SD 

Kelas Sosial Keluarga : Menengah Keatas 

c. Segmentasi Psikografis 

Secara psikografis, target primer adalah siswa di usia 12 tahun atau kelas 6 

SD sebagai materi tambahan dalam mata pelajaran Bahasa Jawa di sekolah. 

2. Targeting 

Berdasarkan segmentasi pasar yang telah disebutkan di atas, maka target 

market dari buku ilustrasi tokoh pewayangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jenis kelamin  : Laki – laki dan Perempuan 

b. Usia   : 11 - 12 tahun 

c. Pekerjaan   : Siswa/ Siswi Sekolah dasar 

d. Kelas Sosial   : Menengah Keatas 

e. Georafis   : Kota Surabaya 

3. Positioning 

Positioning merupakan kegiatan pemasaran untuk membentuk citra suatu 

merek yang bertujuan menciptakan perbedaan, keuntungan, manfaat yang membuat 

konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Dalam hal ini, Buku ilustrasi tokoh 

pewayangan ingin memposisikan diri sebagai media dalam memperkenalkan tokoh 

pewayangan yang berasal dari seni tradisional wayang kulit yang saat ini mulai 

terlupakan. Berdasarkan Drs. Suyadi ungkapkan yang menurutnya penggunaan 

ilustrasi dalam buku cerita anak mutlak diperlukan karena sejumlah alasan, 

diantaranya, Ilustrasi membuat penampilan buku lebih menarik. Anak-anak lebih 
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senang memiliki buku dengan gambar-gambar yang bagus dan menarik. Maka 

perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan di buat semenarik mungkin dengan 

banyak variasi warna dan desain yang menyesuaikan selera anak-anak. Visual yang 

ada dalam buku ini tersebut juga memuat ilustrasi yang sederhana namun 

berkarakter agar mudah di ingat. 

4.6 Analisi SWOT 

Analisa SWOT adalah keseluruhan evaluasi tentang kekuatan (strength), 

Kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). Analisis 

SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran external dan 

internal. Factor kekuatan dan kelemahan merupakan factor internal dalam 

penelitian objek yang dikaji. Sedangkan ancaman dan peluang yaitu factor external, 

selanjutnya dapat disimpulkan bagaimana nantinya strategi yang digunakan dalam 

pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan dan optimalisasi. Penyusunan 

kesimpilan ini dimuat dalam Matriks Pakal. 

a. Strategi PE-KU (S-O)/ peluang dan kekuatan: mengembangkan peluang 

menjadi kekuatan 

b. Strategi PE-LEM (W-O)/ peluang dan kelemahan: mengembangkan 

peluang untuk mengatasi kelemahan 

c. Strategi A-KU (S-T)/ ancaman dan kekuatan: mengenali dan ngantisipasi 

ancaman untuk menambah kekuatan 

d. Strategi A-LEM (S-T)/ ancaman dan kelemahan: mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimalisir kelemahan.  
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Tabel 4. 2. Tabel SWOT 

 

 

 

 

    Internal 

 

 

 

External 

Strengh    Weakness 

 Wayang memiliki cerita 

tradisional rakyat Indonesia 

terhadap berbagai kalangan 

bangsa 

 Dalam alur cerita, wayang selalu 

mengajarkan prinsip hidup dan 

kebaikan untuk dilakukan (Pesan 

Positif). 

  

 Pementasan wayang kurang 

beradaptasi dengan 

perkembangan masyarakat 

modern. Penggunaan Bahasa 

daerah yang sebenarnya baik 

untuk mengenalkan budaya, 

namun seringkali terkendala 

bagi yang tidak mengerti 

Bahasa tersebut. 

 Tidak adanya media 

pendukung untuk 

melestarikan wayang pada 

generasi muda 

Opportunities Strategi S-O Strategi W-O 

 Tidak banyak buku 

yang mengenalkan 

tokoh pewayangan 

menggunakan media 

Ilustrasi 

 Buku ilustrasi tokoh 

pewayangan dapat 

digunakan sebagai 

materi tambahan 

dalam mata pelajaran 

Bahasa Jawa untuk 

anak kelas 6 SD 

 Merancang Buku ilustrasi tokoh 

pewayangan yang di dasarkan 

pada karakter atau Wanda 

wayang dari Seni tradisi wayang 

kulit, agar karakter tokoh ilustrasi 

tidak jauh dari wanda wayang 

kulit yang sebenarnya. 

 Menyajikan buku layouting, 

komposisi informasi dan visual 

yang sesuai untuk anak usia 11 

hingga 12 tahun dan 

menggunakan gaya ilustrasi 

semicartoon. 

 Merancang buku ilustrasi 

tokoh pewayangan sebagai 

media informasi untuk anak 

kelas 6 SD atau 11-12 tahun 

 Menyajikan sejarah tokoh 

pewayangan pada buku 

ilustrasi dengan Bahasa 

Indonesia 

Threat Strategi S-T Strategi W-T 

 Tidak semua siswa 

dan siswi kelas 6 SD 

menyukai pelajaran 

Bahasa Jawa. 

 Perbedaan gaya 

ilustrasi dan desain 

yang disukai oleh anak 

laki-laki dan 

perempuan 

 Media ilustrasi digital painting 

diharapkan meningkatkan minat 

belajar dengan konsep ilustrasi 

yang menarik dan mengandung 

banyak warna. 

 Desain dan warna buku dibuat 

universal sehingga dapat 

dinikmati oleh anak laki-laki 

dan perempuan. 

 Merancang buku ilustrasi 

karakter tokoh pewayangan 

dengan teknik digital painting 

untuk mempermudah 

penyesuaian gaya desain dan 

konsep. 

Strategi Utama: Merancang Buku Ilustrasi Tokoh Pewayangan yang sesuai dengan tema anak – 

anak namun tidak menghilangkan karakter tokoh asli dari seni tradisional wayang kulit sebagai 

media informasi untuk siswa/siswi kelas 6 Sekolah Dasar menggunakan gaya ilustrasi semicartoon. 
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4.7 Unique Selling Proposition (USP) 

Berdasarkan hasil analisa data, STP dan SWOT maka didapatkan strategi 

dalam menentukan keunikan yang dimiliki oleh buku ilustrasi tokoh pewayangan 

adalah teknik ilustrasi digital painting yang dapat mengilustrasikan sebuah tokoh 

dengan detail dan jelas serta banyak variasi warna yang bisa dipadukan. Kombinasi 

Informasi sejarah dengan ilustrasi memberikan peluang terhadap minat belajar 

anak. Selain itu, ilustrasi dan layout halaman buku dibuat dengan tema yang sesuai 

untuk – anak yaitu menggunakan gaya ilustrasi semicartoon. 

4.8 Keyword 

Perumusan kata kunci atau keyword dari dasar penciptaan buku ilustrasi tokoh 

pewayangan dipilih melalui penggunaan dasar acuan analisa data yang telah 

dikerjakan. Penentuan keyword diperoleh berdasarkan data yang telah terkumpul 

dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, STP dan SWOT. 
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Gambar 4. 10. Keyword 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 
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4.9 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis dari keyword maka disimpulkan dari konsep untuk 

perancangan Buku Ilustrasi “Tokoh Pewayangan” dengan Teknik Digital Painting 

sebagai media informasi untuk anak usia 11-12 tahun adalah “Historical Story” kata 

tersebut didapat melalui proses pencarian pada tahap key communication message 

yang di ambil dari wawancara, observasi, literature, USP dan analisis SWOT yang 

dijadikan sebagai strategi utama. 

Deskripsi dari kata “Historical Story” adalah melestarikan seni tradisional 

wayang kulit untuk diperkenalkan pada anak dari cerita tokoh dalam konsep 

“Historical Story” peneliti bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh dalam 

seni tradisional wayang kulit dengan media ilustrasi untuk anak-anak. 

Menurut website WWW.kamuskbbi.id Historical Story atau kisah sejarah 

merupakan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-

benar terjadi pada masa lampau. Seni tradisional Wayang Kulit merupakan salah 

satu seni pertunjukan yang berasal dari kebudayaan jawa dan sangat terkenal. Hal 

ini dikarenakan pertunjukan wayang sangat sarat dengan unsur estetika dan pesan 

moral yang terkandung di dalam setiap pertunjukannya (www.ilmuseni.com). 

4.10 Konsep Perancangan Karya 

4.10.1Konsep Kreatif 

Konsep perancangan karya merupakan rangkaian perancangan berdasarkan 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini kemudian akan digunakan 

secara konsisten setiap hasil implementasi karya. 

 

http://www.kamuskbbi.id/
https://ilmuseni.com/seni-budaya/kebudayaan-jawa
http://www.ilmuseni.com/
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4.10.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan ini mengenalkan beberapa tokoh penting pada 

wayang kulit yaitu pandawa lima untuk dikenalkan pada anak sebagai upaya 

melestarikan seni tradisional yang dimiliki. Serta sebagai media edukasi dan materi 

tambahan dalam mata pelajaran Bahasa jawa pada anak usia 11-12 tahun atau anak 

kelas 6 sd. 

4.10.3 Strategi Kreatif 

Dalam Perancangan buku ilustrasi “Tokoh Pewayangan” menggunakan 

teknik digital painting yaitu teknik melukis digital dengan fleksibilitas sangat tinggi 

dalam eksplorasi bentuk dan warna. Teknik ilustrasi dengan menggunakan Digital 

Painting yang ada dalam buku akan menambah daya Tarik sehingga meningkatkan 

minat baca anak. Ilustrasi pada sebuah buku juga membantu anak untuk 

memvisualisasikan informasi atau text sehingga dapat membantu proses berpikir. 

Dengan memberikan bentuk visual tokoh dengan digital painting diharapkan anak-

anak lebih tertarik dalam menyerap informasi sejarah yang disajikan. 

1. Ukuran dan Halaman Buku 

Jenis Buku   : Buku Ilustrasi 

Dimensi Buku  : 21 x 29 cm 

Jumlah Halaman  : 27 Halaman 

Gramatur Cover  : 260 gram 

Gramatur Cover : 210 gram 

Finishing   : hardcover 
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2. Jenis Layout 

Jenis layout pada buku ini berukuran besar mendominasi bidang layout, kontras 

dengan teks. Hal ini bertujuan untuk mempermudah anak dalam membaca 

informasi. Selain itu layout yang disajikan mengandung unsur sejarah seperti 

ornament dan bangunan candi, agar selaras dengan keyword pada perancangan ini 

yaitu “Historical Story” tentang peradaban sejarah. 

 

Gambar 4. 11. Margin Simetris. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

Selain itu system layout juga menggunakan prinsip simetris, yaitu layout yang 

menerapkan tata letak posisi yang memiliki pola tertentu dan teratur. Dengan 

tampilan lansdscape bentuk ilustrasi dan informasi sejarah terlihat lebih mudah 

dibaca untuk anak-anak meskipun dengan berbagai ornament dan bentuk bangunan 

candi sebagai background. 
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3. Headline 

Judul Buku yang digunakan dalam perancangan buku ini yaitu “PANDAWA 

LIMA”. Kata “PANDAWA LIMA” dipilih berdasarkan sebutan tokoh pewayangan 

5 kesatria pandawa serta pertimbangan dari analisis SWOT yang dalam alur cerita 

pewayangan, pandawa selalu mengajarkan prinsip hidup dan kebaikan untuk 

dilakukan, dan berdasarkan pertimbangan keyword pada perancangan ini yaitu 

“Historical Story” yang membahas tentang kisah sejarah tokoh pewayangan serta 

sejarah wayang kulit. 

4. Sub Headline 

Sub Headline yang dipilih untuk buku ilustrasi ini adalah “Pangeran dari 

Kerajaan Hastinapura” hal ini dipilih untuk mempresentasikan isi buku sekaligus 

menjelaskan bahwa tokoh yang di ilustrasikan dalam buku hanya cerita lima 

pangeran dari kerajaan hastinapura. 

5. Teknik Visual 

Penggambaran ilustrasi menggunakan teknik digital painting dan di gunakan 

adalah gaya Semicartoon sesuai hasil observasi yang dilakukan. Teknik visual 

semicartoon merupakan gaya gambar yang menitikberatkan kepada khayalan, tidak 

nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan metafora, hiperbola, 

humanoid, dan sebagainya. Warna merupakan elemen tambahan dalam pembuatan 

ilustrasi yang digunakan untuk memperkuat esensi ilustrasi pada buku. Warna 

dingin digunakan sebagai warna background dari ilustrasi dan warna panas 

digunakan untuk karakter tokoh. 
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Dibawah ini beberapa elemen visual yang terdapat dalam buku ini sebagai 

berikut: 

a. Tokoh Yudistira 

Yudistira merupakan saudara para pandawa yang paling tua. Karakter 

yudistira sangat bijaksana, tidak memiliki musuh, hampir tak pernah 

berdusta seumur hidupnya. Memiliki moral yang sangat tinggi, serta suka 

mengampuni musuh yang sudah menyerah. Sifat lainnya yang menonjol 

adalah adil, sabar, jujur, taat terhadap ajaran agama, penuh percaya diri, dan 

berani berspekulasi. Sosok Yudistira dalam buku ini digambarkan dengan 

bentuk visual yang melambangkan rendah hati dan wibawah. 

b. Tokoh Bima 

Bima merupakan anak pandu yang kedua dari dewi kunti. Bima mempunyai 

watak Gagah berani, Kuat, Tabah, Patuh dan Jujur. Bima memiliki sifat kasar 

dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya hatinya lembut, setia 

pada satu sikap. Dalam buku ini Bima di visualkan dengan bentuk Gagah 

dan terlihat berani. 

c. Tokoh Arjuna 

Arjuna merupakan anak bungsu dari pandu dan dewi kunti. Arjuna 

merupakan kesatria yang gemar berkelana, Arjuna mempunyai sifat Cerdik 

pandai, Lemah lembut, berani dan suka melindungi yang lemah. Arjuna 

pandai menggunakan panah sebagai senjata. Dalam buku ini Arjuna di 

visualkan dengan bentuk visual muka berparas tampan dan cerdik. 
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d. Tokoh Nakula  

Nakula adalah putra madri dan pandu. nakula mempunyai sifat jujur Setia 

dan taat pada orang tua. Nakula sangat tampan dan elok parasnya. Selain 

tampan nakula memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda dan 

astrologi. Dalam buku ini Nakula di visualkan dengan bentuk gagah tampan. 

e. Tokoh Sadewa 

Sadewa dalam nama jawa disebut juga tangsen adalah putra ke lima dari 

pandu karakter sadewa tidak jauh beda dengan saudara kembarnya nakula, 

sadewa mahir menggunakan senjata pedang, panah dan lembing. Dalam 

buku ini sadewa di visualkan dengan bentuk gagah. 

f. Gunungan Wayang  

Gunungan Wayang divisualisakan terdapat gambar pintu yang dijaga oleh 

dua raksasa yang memegang pedang dan perisai, itu melambangkan gerbang 

istana, dan pada saat dimainkan gunungan dipergunakan sebagai istana, di 

sebelah atas gunung terdapat pohon kayu yang dibelit seekor naga. Dalam 

gunungan tersebut terdapat juga gambar berbagai binatang hutan belantara. 

Gunungan melambangkan keadaan dunia beserta isinya. Sebelum wayang 

dimainkan gunungan di tancapkan di tengah tengah layar.  

6. Bahasa  

Bahasa yang digunakan pada buku ini menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar serta komunikatif sehingga mudah dipahami. Pemilihan kata 

dandiksi akan dipikirkan dengan cermat karena dapat mempengaruhi tingkat 

kepahaman audiens terhadap materi. 
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7. Warna 

Kombinasi warna yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi dalam buku ini 

menggunakan Warna panas dan warna dingin untuk menggambarkan suasana tokoh 

karakter salah satunya adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi simbol, 

riang, semangat, marah dsb. Warna panas mengesankan jarak yang 

dekat. Sedangkan Warna dingin, adalah kelompok warna dalam rentang setengah 

lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini 

menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman dsb. Warna dingin mengesankan jarak 

yang jauh (www.brain.co.id). 

Warna panas akan digunakan sebagai warna objek ilustrasi tokoh dan warna 

dingin digunakan sebagai warna background dalam bentuk visual pemandangan 

gunung dan sungai. 

 

Gambar 4. 12. Warna Panas dan Dingin. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

http://www.brain.co.id/
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Gambar 4. 13. Warna Panas dan Dingin. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019 

 

Menurut muhammadfahrizal16.blogspot.com dalam blognya yang berjudul 

penjelasan arti warna serta psikologi warna menyebutkan bahwa Warna Merah 

memiliki asosiasi kontekstual yang berbeda dalam penyampaian pesan. Warna 

merah menyimbolkan gairah, kepercayaan diri dan kekuatan. merah adalah warna 

yang kuat dan juga hangat. Warna ini biasanya di gunakan untuk memberikan efek 

psikologi “panas, berani dan juga marah” sedangkan warna biru menenangkan, 

mengurangi ketegangan dan ketakutan, menjadi warna dingin menciptakan sensasi 

ruang. Biru menambah kekuatan dan kesatuan, warna biru dapat mendorong 

kebosanan, manipulasi atau pandangan yang kaku. 
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8. Typografi 

Jenis Font yang dipilih dalam buku ini adalah jenis Font Franklin Goes to Java. 

Yang sesuai untuk headline judul buku dengan tema pewayangan, pada jenis font 

Franklin Goes to Java terdapat sedikit lipatan di setiap sudut font menambah kesan 

tradisional. Pada sub headline menggunakan font FlashBoy yang mempunyai 

ketebalan huruf dan bentuk huruf terkesan sederhana. Isi text dalam buku 

menggunakan font Antihistory, penggunaan font ini mempertimbangkan 

penyampaian pesan yang jelas dan sederhana untuk mempermudah anak-anak 

dalam membaca informasi. 

 

Gambar 4. 14. Font Franklin Goes to Java. 

 

 

Gambar 4. 15. Font FlashBoy. 
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Gambar 4. 16. Font Antihistory 

 

4.11 Strategi Media 

Media yang digunakan dalam perancangan buku ilustrasi tokoh 

pewayangan terdiri dari media utama dan media pendukung. Media utama adalah 

buku ilustrasi Tokoh Pewayangan pandawa lima dengan teknik digital painting 

sedangkan media pendukung adalah media yang digunakan untuk mempromosikan 

maupun melengkapi media utama. Media yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Buku Ilustrasi  

Buku ilustrasi di pilih menjadi media utama disebabkan keunggulan secara 

visual dapat menarik target audient untuk membaca dan menumbuhkan minat 

terhadap buku yang perlahan telah tergantikan oleh gadget, sehingga dengan 

dipilihnya media ini audient dapat kembali gemar pada buku. 

2. Gantungan Kunci 

Gantungan kunci merupakan media yang sangat digemari semua kalangan 

karena sangat fungsional, media ini selain dapat menarik minat audient untuk 

melihat produk juga dapat memunculkan pengulangan informasi terkait produk 

sehingga dapat menjadi media reminder. 
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3. Stiker 

Stiker Merupakan media yang sangat popular dikalangan anak-anak bahkan 

remaja. Hal ini merupakan sebuah peluang yang dapat digunakan untuk 

penyampaian informasi. 

4.11.1 Ukuran Buku Ilustrasi 

Dalam perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan ini menggunakan 

ukuran 21 cm x 21 cm dengan posisi lansdscape, selain mempermudah peletakan 

buku karena tidak terlalu besar buku ini juga mempertimbangkan biaya cetak. 

 

Gambar 4. 17. ukuran layout desain 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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4.11.2 Perancangan Buku ilustrasi 

1. Desain cover depan dan belakang 

  

Gambar 4. 18. Sketsa cover depan dan belakang 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout gambar sampul depan dan belakang berisi sketsa 5 kesatria 

pandawa, yaitu yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan sadewa. Masing-masing tokoh 

pandawa dalam cover tersebut melambangkan bentuk visual dari karakter pandawa 

lima. judul dengan font Font Franklin Goes to Java dan sub headline FlashBoy pada 

bagian bawah. Pada bagian bekalang buku berisi abstrak dari isi buku ilustrasi dan 

ucapan terima kasih. 
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2. Sketsa halaman 1 dan 2 

 

 

Gambar 4. 19. Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 1 dan 2 berisi sketsa gunung dan candi sebagai background, 

dengan konsep pembuka pada pagelaran wayang kulit, yang dimana setiap dalang 

akan memulai pertunjukan selalu di awali dengan munculnya gunung wayang. Dan 

informasi tentang sejarah wayang kulit pertama kali dikenalkan oleh sunan kalijaga 

sebagai media memperkenalkan agama islam di Indonesia. Halaman ke 2 sebagai 

informasi tentang pandawa lima sebagai media edukasi untuk anak tentang 

pengenalan tokoh pandawa lima yang terdiri dari Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula 

dan Sadewa. 

 

 

.  
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3. Sketsa halaman 3 dan 4 

 

 

Gambar 4. 20. Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 3 dan 4 berisi sketsa text nama Yudistira atau yang disebut 

darmakusuma dan ilustrasi tokoh yudistira dengan karakter wibawa, yang dalam 

bentuk visual di ilustrasikan dengan kepala yang selalu menunduk menandakan 

bahwa karakter bijaksana, rendah hati dan wibawah. 

4. Sketsa halaman 5 sampai 8 

 

 

Gambar 4. 21. Halaman 5 sampai 8 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Layout halaman 5 dan 8 berisi text informasi tentang. Yudistira atau 

darmakusuma merupakan seorang raja amartapura, keluarga dari lima bersaudara 

pandawa lima, yudistira adalah raja yang sabar dan tidak pernah marah serta tidak 

pernah berdusta selama hidupnya, senjata yang sering digunakan adalah tombak. 

Pusaka yang digunakan yudistira adalah laying kalimusada yang mempunyai 

kekuatan untuk menjauhkan musuh. Yudistira dilambangkan sebagai kejujuran dan 

kesabaran. 

5. Sketsa halaman 9 dan 10 

 

 

Gambar 4. 22. Halaman 9 dan 10 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 9 dan 10 berisi sketsa text nama Bima atau bratasena atau 

disebut juga dengan werkudara. ilustrasi tokoh Bima dengan karakter kasar dan 

keras dalam bentuk visual di ilustrasikan dengan kepala yang selalu mengangkat ke 

atas dan terlihat marah. menandakan bahwa karakter bima terlihat kejam dan kuat 

dari bentuk fisik namun tidak terlihat jika bima memiliki hati yang lembut. 
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6. Sketsa halaman 11 dan 12 

 

 

Gambar 4. 23. Halaman 11 dan 12 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 11 dan 12 berisi sketsa text nama Bima atau bratasena atau 

disebut juga dengan werkudara. Tentang bima adalah salah satu dari kelima 

pandawa yang bertahan dari negara jodipai, bima mempunyai sifat kasar pada 

siapapun namun berhati lembut pada saudara pandawa lainnya. 
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7. Sketsa halaman 13 dan 14 

 

Gambar 4. 24. Halaman 13 dan 14 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

Layout halaman 9 dan 10 berisi sketsa text nama Arjuna atau pamade atau 

disebut juga dengan Janaka. ilustrasi tokoh Arjuna dengan karakter tampan dan 

cerdik dalam bentuk visual di ilustrasikan dengan kepala yang selalu menghadap  

ke samping dan terlihat siaga. Menandakan bahwa karakter Arjuna terlihat cerdik 

dan kuat namun tetap bersiaga. 

8. Sketsa halaman 15 sampai 18 

 

 

Gambar 4. 25. Halaman 15 dan 18 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Layout halaman 15 dan 18 berisi informasi tentang arjuna atau. Arjuna bisa 

disebut juga dengan nama pamade atau janaka adalah tokoh yang paling pandai 

menggunakan senjata panah, kemahiran dalam ilmu peperangan menjadikannya 

sebagai tumpuan para pandawa untuk mengalahkan kurawa. Arjuna memiliki 

beberapa senjata yaitu panah sengkali, panah candranila dan panah pasuh patih 

yang terkenal. Arjuna memiliki paras yang tampan di antara kelima pandawa 

lainnya. Arjuna di visualkan dengan tokoh yang selalu membawah busur panah 

sebagai ciri khas Arjuna. 

9. Sketsa halaman 19 dan 20 

 

 

Gambar 4. 26. Halaman 19 dan 20 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 19 dan 20 berisi sketsa text nama Nakula atau Pinten. ilustrasi 

tokoh Nakula dengan karakter yang mempunyai keturunan raja divisualkan 
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menggunakan berbagai ornament khas seorang raja, nakula memiliki sifat Setia dan 

taat pada orang tua. Nakula sangat tampan dan elok parasnya. Selain tampan nakula 

memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda dan astrologi. Dalam buku ini 

Nakula di visualkan dengan bentuk gagah tampan. 

10. Sketsa halaman 21 dan 22 

 

Gambar 4. 27. Halaman 21 dan 22 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 21 dan 22 berisi text informasi tentang karakter nakula, nakula 

memiliki sifat pemuda yang penuh emosi, nakula pandai menggunakan pedang dan 

hanya sedikit perbedaan fisik dari saudara kembarnya. Background yang digunakan 

adalah bangunan candi sebagai pendukung bentuk ilustrasi nakula sebagai anak 

seorang raja. 
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11. Sketsa halaman 23 sampai 24 

 

Gambar 4. 28. Halaman 23 dan 24 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 23 dan 24 berisi sketsa text nama sadewa atau Tangsen. 

Ilustrasi tokoh Sadewa dengan karakter yang mempunyai keturunan raja 

divisualkan menggunakan berbagai ornament khas seorang raja, tangsen adalah 

putra ke lima dari pandu karakter sadewa tidak jauh beda dengan saudara 

kembarnya nakula, sahadewa mahir menggunakan senjata pedang, panah dan 

lembing. Dalam buku ini sadewa di visualkan dengan bentuk gagah dengan 

memegang pedang. 

12. Sketsa halaman 25 sampai 26 
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Gambar 4. 29. Halaman 25 dan 26 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Layout halaman 25 dan 26 berisi text informasi tentang karakter sadewa, 

nakula memiliki sifat pemuda yang penuh emosi, nakula pandai menggunakan 

pedang dan hanya sedikit perbedaan fisik dari saudara kembarnya. Background 

yang digunakan adalah bangunan candi sebagai pendukung bentuk ilustrasi nakula 

sebagai anak seorang raja. 
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13. Sketsa Stiker dan gantungan kunci 

 

 

Gambar 4. 30. Sketsa stiker dan gantungan kunci 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Desain stiker dan gantungan kunci di ambil dari beberapa ilustrasi di dalam 

buku, sehingga tidak terlepas dari identitas visual dari buku yang merupakan media 

utama dalam perancangan. 
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4.12 Sistem Produksi Buku 

4.12.1  Sistem Produksi Buku 

Pada perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan dengan teknik digital 

painting disimulasikan setelah melalui proses wawancara dengan percetakan 

Millenium Surabaya. 

Biaya Cetak 26 halaman  : Rp. 54.000 

Biaya laminasi 26 halaman : Rp. 55.000 

Biaya Soft Cover    : Rp. 40.000______+ 

Jumlah     :   Rp. 149.000 

4.13  Implementasi Karya 

4.13.2    Media Utama 

 

Gambar 4. 31. Hasil desain cover depan 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Hasil desain cover depan dan berisi sketsa 5 kesatria pandawa, yaitu yudistira, 

Bima, Arjuna, Nakula dan sadewa. Masing-masing tokoh pandawa dalam cover 

tersebut melambangkan bentuk visual dari karakter pandawa lima. 

 

Gambar 4. 32. Hasil desain cover belakang 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Sebuah buku yang menyajikan bentuk ilustrasi karakter tokoh pewayangan 

yang di adaptasi dari kesenian tradisional wayang kulit. Pengenalan karakter tokoh 

pandawa lima dalam buku ini sepenuhnya di adaptasi dari kesenian tradisional 

wayang kulit. Buku ilustrasi yang bertajuk PANDAWA LIMA, memvisualkan 

bentuk dari seni tradisional wayang kulit menjadi bentuk visual digital. Dalam buku 

Pandawa lima mengangkat 5 pangeran dari kerajaan hatipura menjadi sebuah 

bentuk visual digital, namun tidak meninggalkan ornament dan karakter dari 

wayang kulit yang sebenarnya seperti. 
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Yudistira mempunyai sifat yang bijaksana, memiliki moral yang tinggi dan 

adil, Bima mempunyai karakter gagah dan berani namun mempunyai sifat kasar 

dan menakutkan bagi musuhnya namun sebenarnya memiliki hati yang lembut, 

terutama pada saudaranya. Arjuna memiliki sifat perwatakan cerdik, lembut dan 

santun sedangkan Nakula memiliki sifat jujur, setia dan tahu membalas budi dan 

Sadewa memiliki sifat jujur, taat pada orang tua dan tau balas budi. 

 

Gambar 4. 33. Hasil desain lampiran dan daftar isi 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Gambar 4. 34. Hasil Desain Halaman 1 dan 2 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Gambar 4. 35. Hasil Desain Halaman 3 dan 4 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Halaman 3 dan 4 mengilustrasikan Yudistira atau darmakusuma dan ilustrasi 

tokoh yudistira dengan karakter wibawa, yang dalam bentuk visual di ilustrasikan 

dengan kepala yang selalu menunduk menandakan bahwa karakter bijaksana, 

rendah hati dan wibawah. Backround dengan warna dingin yaitu biru dan hijau 

membuat kesan damai. 

 

Gambar 4. 36. Hasil Desain Halaman 5 dan 6 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Halaman 5 dan 6 mengilustrasikan Yudistira dengan penjelasan text yudistira 

adalah seorang raja Amartapura, keluarga tertua dari lima bersaudara pandawa. 

Yudistira pandai menggunakan senjata tombak. 

 

Gambar 4. 37. Hasil Desain Halaman 7 dan 8 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Pusaka yang digunakan yudistira adalah laying kalimusada yang mempunyai 

kekuatan untuk menjauhkan musuh. Yudistira dilambangkan sebagai kejujuran dan 

kesabaran. 

 

Gambar 4. 38. Hasil Desain Halaman 9 dan 10 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Pada halaman 9 ilustrasi Bima terlihat gagah dan berani, dan halaman 10 

berupa text nama Bima atau bratasena atau disebut juga dengan werkudara. ilustrasi 

tokoh Bima dengan karakter kasar dan keras dalam bentuk visual di ilustrasikan 

dengan kepala yang selalu mengangkat ke atas dan terlihat marah. menandakan 

bahwa karakter bima terlihat kejam dan kuat. 

 

Gambar 4. 39. Hasil Desain Halaman 11 dan 12 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Tentang bima adalah salah satu dari kelima pandawa yang bertahan dari negara 

jodipai, bima mempunyai sifat kasar pada siapapun namun berhati lembut pada 

saudara pandawa lainnya 
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Gambar 4. 40. Hasil Desain Halaman 13 dan 14 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Arjuna bisa disebut juga dengan nama pamade atau janaka adalah tokoh yang 

paling pandai menggunakan senjata panah, kemahiran dalam ilmu peperangan 

menjadikannya sebagai tumpuan para pandawa untuk mengalahkan musuhnya. 

 

Gambar 4. 41. Hasil Desain Halaman 15 dan 16 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Halaman 15 mengilustrasikan Arjuna berlatih memanah di sebuah tempat yang 

terdapat candi Arjuna memiliki paras yang tampan di antara kelima pandawa 
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lainnya. Arjuna di visualkan dengan tokoh yang selalu membawah busur panah 

sebagai ciri khas Arjuna. 

 

Gambar 4. 42. Hasil Desain Halaman 17 dan 18 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Arjuna mempunyai sifat Cerdik pandai, Lemah lembut, berani dan suka 

melindungi yang lemah. 

 

Gambar 4. 43. Hasil Desain Halaman 19 dan 20 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Halaman 19 dan 20 tentang karakter nakula, salah satu dari saudara pandawa 

lima yang paling bersemangat dalam berlatih pedang. 

 

Gambar 4. 44. Hasil Desain Halaman 21 dan 22 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Halaman 21 dan 22 berisi text informasi tentang karakter nakula, nakula 

memiliki sifat pemuda yang penuh emosi, nakula pandai menggunakan pedang. 

 

 

Gambar 4. 45. Hasil Desain Halaman 23 dan 24 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

Halaman 23 berupa text nama sadewa atau Tangsen. Dan halaman 24 ilustrasi 

tokoh Sadewa dengan karakter yang mempunyai keturunan raja divisualkan 



86 
 

 
 
 

menggunakan berbagai ornament khas seorang raja, tangsen adalah putra ke lima 

dari pandu karakter sadewa. 

 

Gambar 4. 46. Hasil Desain Halaman 25 dan 26 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 

 

Halaman 25 bentuk ilustrasi sadewa memainkan pedang, senjata yang di 

gunakan sadewa berupa pedang dan tombak. Sedangkan halaman 26 berisi text 

informasi tentang karakter sadewa, sadewa memiliki sifat pemuda yang penuh 

emosi, nakula pandai menggunakan pedang dan hanya sedikit perbedaan fisik dari 

saudara kembarnya yaitu berbeda pada tatanan rambut saja. 

4.13.3 Media pendukung 

 

Gambar 4. 47. Hasil Desain Stiker dan gantungan kunci 

Sumber: Hasil olahan Penulis, 2019 
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Desain stiker dan gantungan kunci diambil dari ilustrasi tokoh pewayangan 

yang sama dengan media utama buku ilustrasi pandawa lima. Desain stiker 

menggunakan background 2 wayang gunung sebagai symbol dari wayang kulit. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertuajuan untuk melakukan perancangan buku ilustrasi tokoh 

pewayangan dengan teknik digital painting. Dari rumusam masalah perancangan 

serta analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan pada perancangan ini, adapun 

kesimpulan yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan utama perancangan ini ialah merancang buku ilustrasi yang mampu 

menarik minat anak usia 12 tahun untuk peduli tentang seni tradisional. 

2. Konsep pada perancangan ini berasal dari key message yaitu Historical 

Story. “Historical Story” adalah melestarikan seni tradisional wayang kulit 

untuk diperkenalkan pada anak dari cerita tokoh dalam konsep “Historical 

Story” peneliti bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh dalam seni 

tradisional wayang kulit dengan media ilustrasi untuk anak-anak. 

3. Konsep Historical Story di implementasikan kedalam perancangan buku 

ilustrasi dan diaplikasikan kedalam buku buku ilustrasi pandawa lima serta 

beberapa media pendukung stiker dan gantungan kunci. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan dalam perancangan buku ilustrasi 

tokoh pewayangan diharapkan: 

1. Pihak SDIT AL-USWA pada siswa kelas 6 sekolah dasar memaksimalkan 

materi pembelajaran  tentang seni tradisional khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa jawa untuk mempelajari budaya dan seni warisan leluhur. 

2. Dengan adanya perancangan buku ilustrasi tokoh pewayangan. Di harapkan 

apresisasi tentang seni tradisional wayang kulit timbul dan menciptakan ide 

dan konsep baru muncul sebagai upaya melestarikan seni budaya. 
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