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ABSTRAK 

Mengenal tokoh pahlawan merupakan suatu keharusan untuk menumbuhkan 

rasa nasionalisme. Mengenal tokoh pahlawan diharuskan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam proses belajar mengenal dan mempelajari tokoh pahlawan, 

siswa seringkali merasa kesulitan dalam menghafal karena selain banyak tokoh 

yang dipelajari dan media yang digunakan cenderung monoton. Padahal tokoh 

pahlawan selama ini telah digunakan dalam mata uang rupiah yang digunakan 

dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Maka dari itu diperlukan metode belajar 

dengan menggunakan media yang inovative menggunakan media statue dalam 

mengenalkan dan mempelajari tokoh pahlawan yang terdapat pada mata uang 

rupiah TE 2016. 

Konsep yang ditawarkan metode pengenalan tokoh pahlawan dengan 

menggunakan media statue. Dengan menggunakan bentuk tiga dimensi 

menyerupai tokoh pahlawan asli sehingga target lebih mudah memahami dan 

menarik untuk mempelajari tentang sejarah tokoh pahlawan tersebut. Tokoh 

pahlawan tersebut diambil dari beberapa pecahan mata uang kertas. 

Kata Kunci : Figur, Pahlawan, Statue.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pentingnya mengenal sejarah pahlawan nasional di Indonesia bagi siswa 

dasar usia 9–12 tahun, harus sudah mulai dikenalkan dengan pahlawan nasional 

yang sudah berjuang untuk kemerdekaan, usaha-usaha memerdekakan rakyat dari 

penjajah, dan berbagai jasa-jasanya. Hal ini bertujuan agar siswa sejak dini sudah 

dibekali dengan ilmu sejarah yang bisa membangun pribadi yang baik suatu saat 

nanti. Oleh karena itu setiap siswa harus memiliki rasa cinta kepada negaranya 

yang berguna untuk menunjung rasa cinta tanah air. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya rasa ingin tahu siswa 

terhadap pahlawan adalah, kurangnya minat siswa dalam menerima pembelajaran, 

hal tersebut dikarenakan cara mengajar guru yang membosankan. Sehingga siswa 

mudah terserang rasa jenuh bahkan timbulnya rasa tidak suka dalam mengikuti 

kegiatan belajar tersebut (Matanasi, 2016: 3). Maka dari itu kegiatan belajar 

mengajar harusnya bisa menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan 

karakter siswa saat ini. 

Dalam proses belajar, meningkatkan minat untuk belajar mengenal para 

pahlawan bagi siswa sekolah dasar tidaklah sangat mudah. Karena siswa saat ini 

mempunyai minat yang kurang untuk mengenal para pahlawan nasional. Inilah 

yang menyebabkan para siswa mudah tergiur untuk ikut dalam kebudayaan luar.

Untuk mencegah terjadinya hal ini, para guru harus selalu memberi 

dorongan dan semagat untuk mengenalkan para pahlawan nasional di negara ini 
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guna meningkatkan cinta tanah air. Slameto (2015: 180) berpendapat bahwa cara 

paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu objek yang baru adalah 

dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. 

Terdapat banyak cara untuk mengenal pahlawan dan memahami sejarah 

para pahlawan, dengan melalui media elektronik, internet, buku-buku sejarah, dan 

juga museum. Sedangkan kenyataan di SDN Sukorejo, saat proses mengenal para 

pahlawan nasional, sangatlah perlu diperhatikan dalam hal tidak mengenalnya 

para siswa yang rentan usianya 9 sampai 12 tahun, yang seharusnya sudah 

familiar dengan ikon pada uang yang sehari–harinya digunakan. Tetapi pada 

kenyataannya ada siswa yang masih salah mengaitkan sejarah antara pahlawan 

yang satu dengan lainnya. 

Hal inilah yang membuat permasalahan ini menarik untuk penulis teliti. 

Berdasarkan tanya jawab dengan pengajar disana, menunjukan adanya indikasi 

siswa tidak sepenuhnya memperhatikan guru saat masa pembelajaran yang 

mengakibatkan siswa cenderung berbicara sendiri dengan teman sebangkunya saat 

masa pembelajaran berlangsung, dan terjadinya keramaian di kelas. 

Dengan begitu, maka diusulkan metode pembelajaran dengan melibatkan 

media tiga dimensi yaitu penggunaan statue yang didesain sedemikian rupa

seperti ikon pahlawan nasional pada uang Emisi 2016, yang bertujuan untuk 

menarik perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung. Media statue dapat juga 

disebut sebagai media tiga dimensi, yaitu media yang mempunyai bentuk model 

seperti model padat (Sudjana, 2007: 3). Media penggunaan statue ini bertujuan 

untuk menarik minat belajar para siswa. 
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Berdaasarkan dari latar belakang tersebut, penulis bermaksut 

meningkatkan pengetahuan siswa khususnya dalam belajar mengenai sejarah para 

pahlawan nasional melalui statue. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah ada di atas, rumusan masalah tugas 

akhir ini yaitu: bagaimana cara mengembangkan desain produk statue untuk 

mengenalkan sejarah tokoh pahlawan pada mata uang Emisi 2016?. 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di 

atas maka batasan masalah dalam penilitian ini, sebagai berikut : 

a. Produk statue. 

b. Material yang akan digunakan untuk produk statue adalah: fiberglass  dan 

resin. 

c. Tokoh yang akan diangkat untuk dijadikan statue adalah: DR.G.S.S.J. 

Ratulagi, Frans Kaisepo, dan Dr. K.H. Idham Chalid. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas ahir ini yaitu untuk menghasilkan 

produk statue yang berfungsi untuk meningkatkan semangat dan mengenalkan 

tokoh pahlawan nasional yang ada pada mata uang Emisi 2016. 

1.5 Manfaat 

Maanfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Manfaat praktis:  
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a. Guru atau pembimbing diharapkan bisa mengembangkan cara 

pengenalan dengan menggunakan media statue, agar proses kbm bisa 

berfariasi dan siswa tidak bosan dengan proses belajar mengajar yang 

berkesan membosankan. 

b. Bagi siswa bertujuan untuk meningkatkan semangat dalam belajar dan 

mengenal sejarah para pahlawan menggunakan statue. 

c. Bagi penulis, dapat menjadi acuan dalam penulisan kedepannya. 

2. Manfaat Teoritis: 

a. Membantu siswa dalam mengenal pahlawan pada mata uang Emisi 

2016. 

b. Menigkatkan minat siswa dalam menerima pembelajaran dari guru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjuan pustaka ini, berisi landasan terori yang relevan terhadap 

pengembangan statue. Kajian berupa terori, konsep, maupun prosedur yang 

berkaiatan dengan pengembangan statue. 

2.1 Statue 

Statue termasuk jenis Action figure yang mempunyai arti berasal dari kata 

figure berarti sebuah citra figur seperti manusia, karakter dan action yang berarti 

bisa dibuat beraksi atau diposekan menjadi sebuah aksi (action) Stan Weston 

(1960: 1). Dalam perkembangannya menurut Max Watanabe, seorang ahli 

pembuat action figure terkenal di Jepang statue adalah sebuah 

sculpture/miniature/replica dari sebuah benda atau karakter, baik yang 

menggunakan artikulasi pada bagian gerak maupun tidak, dan dibuat dengan 

tingkat kedetailan yang tinggi. 

Di Indonesia, statue mulai dikenal pada sekitar tahun 1980-an. Tetapi pada 

tahun tersebut perkembangan teknologi pun belum berkembng dibandingkan era 

sekarang yang mengakibatkan belum banyak masyarakat yang mengetahui 

tentang statue. Pada tahun 1985 kemajuan teknologi mulai sedikit berkembang 

dengan adanya internet. Internet menjadi salah satu faktor berkembangnya statue 

di Indonesia. 

Berkat kemajuan teknologi melalui internet orang-orang dengan mudah 

mencari statue dengan tokoh kegemarannya. Maka dari itulah statue
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pada saat ini memang sedang menjadi primadona di berbagai negara dimulai dari 

Amerika sampai ke negara Indonesia. Perkembangan statue tidak terlepas dari 

perkembangan film-film karakter dengan superhero ataupun kartun animasi. 

Karena banyak karakter yang dibuat menjadi statue mengambil karakter-karakter 

animasi, di Jepang mengenal film anime seperti doraemon, naruto, dragon ball, 

dll. Di Amerika mengenal tokoh superhero karangan dari marvel company. 

Dengan begitu perkembangan statue memang tidak lepas dari peran production 

house yang membuat film-film animasi.  

Setelah itu banyak toko mainan di Indonesia hobi yang menjual statue 

meskipun koleksi juga belum selengkap di luar negeri. Karena pada saat ini 

beberapa tokoh statue dengan seri limited edition dan dari merk tertentu sulit 

didapatkan. Minimnya fasilitas menjadi salah satu faktor kurangnya statue belum 

berkembang pesat di Indonesia. Berbeda dengan negara Amerika dan Jepang yang 

sudah banyak menjual berbagai macam merk terkenal produsen statue seri limited 

edition. 

Penggemar dari sebuah film animasi atau fantasi berusaha untuk 

mewujudkan karakter tokoh tersebut di dalam dunia nyata sebagai bentuk 

kecintaan manusia terhadap suatu karakter dari film animasi tersebut. Sehingga 

statue ini menjadi semacam terciptanya karakter yang digemarinya. 

Statue sejak dulu sangat terkenal dikalangan anak laki-laki karena 

melambangkan sifat maskulin. Walaupun pada awalnya target pasar pembuatan 

statue untuk kalangan anak-anak saja. Namun seiring berjalannya waktu, statue 

telah berkembang menjadi sebuah tren barang koleksi bagi para kolektor tidak 
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hanya digemari anak-anak namun hingga dewasa. Hingga kini statue diproduksi 

berbagai jenis dengan penggunaan sesuai usia. Penggunaan usia tersebut 

digunakan untuk membedakan statue yang khusus untuk anak-anak ataupun orang 

dewasa. Statue tergolong ke dalam kategori patung. Namun, memiliki nilai seni 

yang tinggi dan sering dijadikan sebagai penghias ruangan ataupun koleksi, 

bahkan ada beberapa statue memiliki museum sendiri karena berbagai macam 

bentuk, warna dan ukuran. Pada umumnya ukuran dari statue tidak lebih dari 

30cm. 

Statue digolongkan ke dalam media tiga dimensi yakni media yang 

mempunyai berbagai bentuk model seperti model padat, model penampang, 

model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain (Sudjana, 2007: 3). 

Statue sendiri termasuk dalam model padat yang biasanya memperlihatkan bagian 

permukaan luar sebagai objek. Dengan media statue diharapkan agar dapat 

mengajak siswa aktif terlibat dalam pengenalan para pahlawan sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Serta sebagai motivasi 

bagi siswa untuk mengenal lebih dalam tentang para pahlawan nasional di 

Indonesia.  

Alat peraga atau media tersebut dipilih karena memudahkan siswa untuk 

mengenali para tokoh pahlawan nasional, misalnya pahlawan nasional yang 

terkenal atau yang sering ditemui siswa pada uang rupiah Emisi 2016. Sehingga 

dapat membantu siswa mengenal lebih dalam perjuangan pahlawan nasional 

tersebut melalui media statue. 
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Penggunaan media statue ini bertujuan untuk menarik minat siswa 

terhadap tokoh para pahlawan terkait materi yang diberikan oleh pengajar pada 

saat proses belajar sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar, menciptakan 

metode pembelajaran yang bervariasi, dan mengajak siswa untuk aktif dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar. 

1. Statue 

Statue atau biasanya disebut sebagai patung ini biasanya terbuat dari resin 

maupun fiberglass, walaupun statue tidak mempunyai artikulasi layaknya action 

figure pada umumnya tetapi hal ini tidak mempengaruhi daya tariknya, karena 

biasanya statue dijual dalam sekali produksi saja/limited sale atau tidak untuk 

produksi masal, hal inilah yang mengakibatkan para penikmat statue rela 

memesan beberapa bulan sebelum statue ini masuk di pasaran. Pada penelitian ini 

penulis mengambil jenis statue untuk dijadikan media untuk mengenalkan tokoh – 

tokoh yang berada pada mata uang Emisi 2016. Statue seperti gambar 2.1 

 
Gambar 2. 1 Statue 

Sumber : http://amazon.com 

http://amazon.com/
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2.2 Material 

Menurut Farah Margaret (2007:147) Material merupakan bahan baku atau 

bahan tambahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam aktifitas 

proses produksi persediaan material menjadi komponen utama dari suatu porduk. 

Dari beberapa bahan yang dijadikan untuk membuat suatu produk atau barang jadi 

yang lebih bermanfaat. 

2.3 Resin 

Resin atau damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekstrak 

tumbuh-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf dan 

merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk diruang-ruang skizogen 

dan skizolisigen. Banyak penyelidik percaya bahwa resin adalah hasil oksidasi 

dari terpen-terpen (Salomo, 2010: 1). 

2.4 Serat Kaca (Fiberglass)  

Sanggarang (2004: 3) seorang penulis buku yang berjudul membuat 

kerajinan fiberglass menjelaskan tentang kaca serat (fiberglass) atau sering 

diterjemahkan menjadi serat gelas adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis 

dengan garis tengah sekita 0,005mm-0,01mm. Serat ini dapat dipintal 

menjadi benang atau ditenun menjadi kain, yang kemudian diresapi 

dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan 

sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Dia juga digunakan sebagai agen 

penguat untuk banyak produk plastik; material komposit yang dihasilkan dikenal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
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sebagai plastik di perkuat-gelas (glass-reinforced plastic, GRP) atau epoxy 

diperkuat glass-fiber (GRE), disebut "fiberglass" dalam penggunaan umumnya. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan fiberglass dan resin 

karena mempunyai sifat bahan yang kaku, ringan dan mempunyai kekuatan yang 

baik pada produknya. 

2.5 Seni Patung  

Seni Patung merupakan bentuk seni tiga dimensi buatan manusia yang 

menampilkan nilai estetika/keindahan. Patung digolongkan sebagai seni tiga 

dimensi karena memiliki ukuran panjang, volume, dan serta dapat dinikmati dari 

segala arah. Umumnya patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin 

manusia atau hanya sekedar untuk dinikmati keindahannya saja. Sementara dalam 

KBBI, seni patung adalah suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk 

manusia dan hewan. 

Sedangkan menurut (Eko, 2003: 2), seni patung merupakan hasil karya 

tiga dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya 

terlebih dahulu dengan teknik cetak atau cor. Di Indonesia, seni patung sudah 

dikenal sejak zaman prasejarah dan terus berkembang hingga sekarang. 

1. Jenis Seni Patung  

Ada banyak sekali jenis-jenis seni patung yang dibuat manusia. Jenis-jenis 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu berdasarkan bentuk serta jenisnya 

(Eko, 2003: 16). 
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a. Jenis  

a) Zonde Bosse. Patung jenis Zonde Bosse ini merupakan bentuk 

patung yang  berdiri sendiri (kanan kirinya lepas) dan tidak 

menempel pada satu sisi. 

b) Relief. Patung jenis relief merupakan patung yang menempel pada 

permukaan dinding. Biasanya patung relief ini menceritakan 

adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. 

b. Bentuk 

a) Figuratif. Jenis patung figuratif adalah patung yang dibentuk 

dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. 

Contohnya seperti bentuk  manusia, bentuk hewan, atau bentuk 

tumbuhan yang di buat sedemikian menyerupai bentuk aslinya. 

b) Non Figuratif. Jenis non figuratif merupakan jenis patung yang 

bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung jenis ini 

biasanya hanya menampilkan garis, lekukan atau bagian tertentu 

dari suatu objek. 

2. Teknik Seni Patung  

Patung merupakan karya seni yang dibuat dengan sentuhan tangan-tangan 

terampil. Dalam proses pembuatannya, ada beberapa teknik pembuatan yang 

digunakan (Winarno, 2003: 17). 

a. Teknik butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan 

cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat,gips malam dan  bahan 
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yang berstruktur lunak lainnya sehingga tercipta karya patung yang 

memiliki nilai estetika. 

b. Teknik modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan 

cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung 

sebenarnya. 

c. Teknik merakit atau cor Tteknik ini biasanya digunakan pada proses 

pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali 

dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan 

dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. 

d. Teknik merakit teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu 

dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. 

e. Teknik membentuk teknik ini merupakan teknik pembuatan patung 

dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta 

patung yang diinginkan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian 

dari senimannya. Tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih 

bagus karena menggunakan perasaan atau feelingdalam membentuknya. 

f. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan 

bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu ganit, batu granit dan bahan 

dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-

bagian tertentu pada bahan dasar hingga membentuk patung yang 

diinginkan. 
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2.6 Sejarah  

Pengertian sejarah dapat didefinisikan sebagai “studi tentang peristiwa di 

masa lampau.”Dengan demikian, sejarah merupakan peristiwa faktual dimasa 

lampau,bukan kisah fiktif apalagi rekayasa. Definisi sejarah menurut Baverley 

Southgate (1996: 4) merupakan pemahaman paling sederhana. Pengertian sejarah 

menurut Baverley menghendaki pemahaman obyektif terhadap fakta-fakta 

historis. Metode penulisannya menggunakan narasi historis dan tidak dibenarkan 

secara analitis (analisis sejarah). 

Pengertian sejarah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

asal-usul (keturunan) silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi 

pada masa lampau (riwayat), pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan 

kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau (ilmu sejarah). 

2.7 Konsep Sejarah  

Konsep sejarah adalah suatu bentuk kemampuan logika dalam 

menciptakan gambaran baru yang bersifat abstrak berdasarkan kajian. Beberapa 

hal yang termasuk dalam konsep sejarah adalah sejarah sebagai peristiwa, yaitu 

kajian tentang suat kejadian, kenyataan, atau aktualisasi sejarah yang terjadi di 

masa lalu.  

a. Sejarah sebagai kisah, yaitu suatu narasi yang menjelaskan mengenai 

cerita berdasarkan tafsiran, ingatan, atau kesan manusia. 

b. Sejarah sebagai ilmu, yaitu mempelajari sejarah dengan melakukan 

penelitian dan kajian terhadap cerita sejarah. 



14 

 

 

 

c. Sejarah sebagai seni, yaitu proses penulisan sejarah yang memerlukan 

imajinasi, gaya bahasa, intuisi, dan emosi. 

2.8 Unsur – Unsur Sejarah 

Sejarah mengandung beberapa unsur penting di dalamnya, diantaranya: 

a. Ruang, yaitu tempat dimana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti 

sejarah yang nyata. 

b. Waktu, yaitu unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu terjadinya 

peristiwa bersejarah dan dapat menjelaskan kronologis dalam kajian 

sejarah. 

c. Manusia, yaitu unsur terpenting dalam sejarah karena setiap peristiwa 

sejarah sangat berkaitan dengan manusia. 

2.9 Pahlawan Nasional  

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara 

Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang 

sekarang menjadi wilayah Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi 

membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan 

kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi 

pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia (Kuncoro, 2013: 2). 

Pahlawan orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam 

membela kebenaran, seorang pejuang yang gagah pemberani membela kelompok 

atau bangsa-negaranya (Kuncoro, 2013: 2). 



15 

 

 

 

Tujuan dari mengenal pahlawan dikehidupan bermasyarakat ialah untuk 

meningkatkan rasa bersyukur atas apa yang mereka perjuangkan untuk 

kemerdekaan Indonesia, dan jasa-jasa mereka yang sangat besar. 

Pada penelitian ini penulis mengangkat tokoh pahlawan nasional yang 

dijadikan ikon pada alat tukar pembayaran yang sah atau uang tunai Emisi 2016. 

Hal ini dilakukan karena siswa sudah familiar dengan tokoh tersebut. Tetapi pada 

kenyataannya masih saja ada siswa yang tidak mengenal dan tidak tahu tentang 

sejarah pahlawan nasional dibalik ikon yang terdapat pada mata uang tunai Emisi 

2016 tersebut. 

2.10 Uang 

Uang adalah seperti yang di bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat 

ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan 

dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan 

untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah 

suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of 

exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of 

account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered 

payment) (Solikin, 2002: 8). Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang 

hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan 

peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut 

telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada 

saat ini.  
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2.11 Pengeluaran 2016 (Emisi 2016)  

Pada penelitian ini penulis mengangkat uang tunai Emisi 2016. Hal ini 

dilakukan karena siswa sudah familiar dengan tokoh tersebut. Tetapi pada 

kenyataannya masih saja ada siswa yang tidak mengenal dan tidak tahu tentang 

sejarah pahlawan nasional dibalik ikon yang terdapat pada mata uang tunai Emisi 

2016 tersebut. Tokoh-tokoh yang akan diangkat meliputi : Dr. G.S.S.J. Ratulagi, 

Frans Kaisepo, Dr. K.H. Idham Chalid.  

Alasan pemilihan uang tunai edisi Emisi 2016 karena pada uang-uang 

sebelumnya apa yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2011 belum 

terimplementasikan secara nyata. Misalnya, pencatuman tanda tangan Gubernur 

Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan RI yang sebelumnya tidak ada kini di 

uang baru sudah ada. Atau pencantuman frasa "Negara Kesatuan Republik 

Indonesia" yang kini bisa ditemukan di uang baru. 

2.12 Media 

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti “perantara” atau “pengantar”, yaitu perantara sumber pesan (a 

source) dengan penerima pesan (a receiver) (Sudjana, 2007: 2). 

Media yang digunakan untuk mengenalkan pahlawan tokoh pahlawan saat 

ini sudah banyak macamnya, seperti, komik yang menceritakan kisah – kisah 

pahlawan, museum, monumen – monumen, taman makam pahlawan, website, dan  

flash. Pada penelitian ini penulis mengangkat media statue dengan alasan sama 
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seperti yang di atas yaitu menggunakan media statue yang bertujuan untuk 

menarik minat belajar para siswa. 

2.13 Warna  

Pengertian warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang 

dipantulkan oleh benda-benda yang dikenai cahaya tersebut. Benda yang dipantuli 

cahaya mengabsorsi sebagian atau seluruh warna yang memantul, sehingga pada 

saat hanya warna merah yang dipantulkan dan warna lain diabsorsi, maka benda 

tersebut menjadi warna merah. Dalam kacamata seni rupa dan desain, pengertian 

warna menurut Prawira adalah “Warna termasuk salah satu unsur keindahan 

dalam seni dan desain selain unsur-unsur visual yang lain” (Sulasmi Darma 

Prawira, 1989: 4). Sedangkan menurut Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005: 9) 

mendefinisikan warna secara fisik dan psikologis. Warna secara fisik adalah sifat 

cahaya yang dipancarkan, sedangkan secara psikologis sebagai bagian dari 

pengalaman indera penglihatan. Terdapat tiga elemen yang penting dari 

pengertian warna, unsur tersebut ialah benda, mata dan unsur cahaya. Terdapat 

lima warna klasifikasi diantara lain warna primer, warna sekunder, warna 

intermediate, warna tersier, dan warna kuarter. Pengertian dan penjelasan kelima 

warna tersebut, sebagai berikut : 

1. Warna Primer  

Warna primer disebut juga warna pertama atau warna pokok. Disebut 

warna primer karena warna tersebut tidak dapat dibentuk dari warna lain. Disebut 

warna pokok karena warna tersebut dapat digunakan sebagai bahan pokok 

https://serupa.id/unsur-unsur-seni-rupa-dan-desain/
https://serupa.id/unsur-unsur-seni-rupa-dan-desain/
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percampuran untuk memperoleh warna-warna yang lain. Nama–nama warna 

primer tersebut, adalah: 

a. Biru, nama warna sebenarnya adalah cyan, yaitu biru semu hijau. 

b. Merah, nama sebenarnya adalah magenta, yaitu merah dan ungu. 

c. Kuning, dalam tube cat disebut lemon yellow, dalam tinta cetak biasa. 

disebut yellow. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder atau disebut warna kedua adalah warna hasil percampuran 

dua warna primer, berikut macam–macam warna sekunder: 

a. Jingga atau orange adalah hasil pencampuran warna merah dan kuning. 

b. Ungu atau violet adalah hasil percampuran warna merah dan biru. 

c. Hijau adalah hasil pencampuran warna kuning dan biru. 

3. Warna Intermediete 

Warna intermediate adalah warna perantara, yaitu warna yang ada diantara 

warna primer dan sekunder pada lingkaran warna. Nama-nama warna 

Intermediate, yaitu: 

a. Kuning Hijau (sejenis moon green), yaitu warna yang ada diantara 

kuning dan hijau. 

b. Kuning jingga (sejenis deep yellow),yaitu warna yang ada diantara 

kuning dan jingga. 

c. Merah jingga (red vermilion), yaitu warna yang ada dia antara merah 

dan jingga. 
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d. Merah ungu (purple), yaitu warna yang ada di antara merah dan ungu 

violet. 

e. Biru violet (blue/indigo), yaitu warna yang ada diantara biru dan hijau. 

f. Biru hijau (sea green), yaitu warna yang disusun antara hijau dan biru. 

4. Warna Tersier 

Warna tersier biasa disebut warna ketiga, adalah warna hasil pencampuran 

dari dua warna sekunder atau warna kedua. Berikut warna–warna tersier: 

a. Coklat Kuning (disebut juga Siena mentah, kuning tersier, yellow 

ochre, atau olive), yaitu percampuran warna jingga dan hijau. 

b. Coklat Merah (disebut juga Siene bakar, merah tersier, burnt siena, 

atau red brown), yaitu percampuran warna jingga dan ungu. 

c. Coklat biru (disebut juga Siena sepia, biru tersier, zaitun, atau navy 

blue), yaitu percampuran warna hijau dan ungu 

5. Warna Kuarter  

Warna keempat dari hasil warna pencampuran dua warna tersier. Nama–

nama warna kuarter sebagai berikut: 

a. Coklat Jingga (jingga/oranye kuarter, atau semacam brown), yaitu 

hasil percampuran kuning tersier dan merah tersier. 

b. Coklat Hijau (Hijau kuarter, semacam moss green), yaitu 

percampuran biru tersier dan kuning tersier. 

c. Coklat Ungu (ungu/violet kuarter, atau semacam deep purple), yaitu 

hasil percampuran merah tersier dan biru tersier. 



20 

 

 

 

2.14 Produk  

Menurut Kotler & Armstrong (2008: 346) Pengertian produk merupakan 

segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan atau pun dikonsumsi 

sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya 

berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi. 

2.15 Desain 

Pengertian desain menurut  Sachari, (2005: 7) Desain adalah garis besar, 

sketsa; rencana, seperti dalam kegiatan seni, bangunan, gagasan tentang mesin 

yang akan diwujudkan (The American Collage Dictionary). Desain adalah gambar 

atau garis besar tentang sesuatu yang akan dikerjakan atau dibuat (Readers 

Dictionary, Oxford Progressive English). Sedangkan menurut Sjafi'i (2001: 18), 

desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup 

manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. 

2.16 Metode – Metode Desain Produk  

Menurut Imam Djati Widodo (2005) metode-metode desain produk adalah 

sebagai berikut: 

1. Rekayasa/Analisis Nilai 

Metode ini bersifat meningkatkan nilai dan pengurangan biaya melalui 

pendefinisian fungsi dan analisis fungsi biaya. 

2. Panduan Poduct Design 

Metode ini meliputi semua aturan dan teknik untuk perakitan untuk 

memproses manufaktur, terutama dalam pemilihan teknologi dan rancangan. 
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3. Design for Assembly  

Meliputi semua aturan dan teknik untuk perbaikan perakitan dan 

perancangan untuk kemudahan handling dan perakitan. 

4. Metode Taguchi 

Metode perancangan untuk mendapatkan rancangan yang kuat dan 

perancangan percobaan. 

2.17 Tujuan Desain Produk  

Desain produk mempunyai tujuan dalam membantu perusahaan 

menciptakan dan mengembangkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Menurut Kotler yang dikutip oleh Satria Adhi Wicaksono (2015:20) 

mengemukakan tujuan desain produk adalah: 

a. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai 

b. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. 

c. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan 

baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. 

2.18 Definisi 3D  

Menurut Nana Sudjana (2011: 101) 3D adalah suatu alat peraga yang 

mempunyai panjang dan lebar serta tinggidan dapat diamati dari sudaut pandang 

mana saja. 
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2.19 Teknik 3D 

1. Teknik Aplikasi 

Teknik Aplikasi merupakan teknik karya hias dalam seni menjahit dengan 

cara menempelkan bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk 

hiasan seperti binatang, bunga maupun bentuk lainnya pada sebuah kain lain 

sebagai hiasan. 

2. Teknik Mozaik 

Teknik Mozaik merupakan cara membuat karya seni dengan cara 

menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan lukisan. 

3. Teknik Merakit 

Teknik Merakit merupakan teknik membuat sebuah karya seni dengan cara 

menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil 

karyanya disebut rakitan. Cara menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara 

dipatri, disekrup, mengelas atau dengan cara lainnya. 

4. Teknik Pahat 

Teknik pahat merupakan teknik dalam karya seni 3 dimensi membentuk 

suatu karya seni dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Cara 

membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir dan martil. Biasanya bahan atau 

media yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu dan bahan lainnya. 

5. Teknik Menuang atau Cor 

Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang 

pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian 
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dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, 

gips atau karet. 

2.20 Segmentasi, Targeting, positioning (STP) 

1. Segmentasi  

Schiffman dan Kanuk, (2008: 37) segmentasi pasar adalah proses 

membagi pasar menjadi irisan-irisan konsumen yang khas yang mempunyai 

kebutuhan atau sifat yang sama dan kemudian memilih satu atau lebih segmen 

yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar 

direncanakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok 

konsumen spesifik, sehingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan untuk memuaskan kebutuhan setiap kelompok. Tujuan segmentasi 

adalah melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki kompetitif perusahaan. 

Dibalik tujuan utama ini tentu ada tujuan-tujuan lain yang lebih sempit, seperti 

meningkatkan penjualan (dalam unit dan rupiah), memperbaiki pangsa pasar 

(market share), melakukan komunikasi dan promosi yang lebih baik, dan 

memperkuat nilai produk.   

Suprapti, (2010: 36) menjelaskan studi segmentasi dirancang untuk 

menemukan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen tertentu. Berdasar 

informasi itu bisa dikembangkan barang atau jasa tertentu yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan tersebut. Selain itu, studi segmentasi juga dilakukan 

untuk mengetahui media yang tepat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

promosi kepada kelompok tertentu.  Pasar, khususnya pasar konsumen dapat 
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disegmentasi berdasarkan empatkelompok besar variabel, yaitu: variabel 

geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. 

Pemasar harus menggunakan kombinasi dari keempat variabel tersebut 

untuk memperoleh cara segmentasi yang terbaik (Suprapti, 2010 : 39).  

a. Segmentasi Geografis Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar 

menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, 

wilayah, propinsi, kota, atau lingkungan.   

b. Segmentasi Demografis Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi 

menjadi kelompokkelompok berdasarkan variabel-variabel demografis 

seperti usia, ukuran keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras, keturunan, kewarganegaraan, dan kelas sosial.   

c. Segmentasi Psikografis Segmentasi psikografis merupakan pembagian 

pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup 

dan kepribadian.   

d. Segmentasi Perilaku Segmentasi perilaku merupakan pembagian pasar 

menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pengetahuan, 

sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. 

2. Targeting 

Targeting yang dimaksudkan disini adalah target market (pasar sasaran), 

yakni beberapa segmen pasar yang akan menjadi focus pemasaran. Targetting 

juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyeleksi pasar sasaran dengan 

menfokuskan kegiatan pemasaran atau promosi pada beberapa segmen saja dan 

meninggalkan segmentasi lainnya yang kurang potensial. Pemasar dapat memilih 
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untuk menargetkan pada satu atau dua segmen sekaligus. Targeting memiliki dua 

fungsi yakni untuk menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu (selecting), dan menjangkau pasar sasaran tersebut (reaching) untuk 

mengkomunikasikan nilai. 

3. Positioning 

Positioning adalah bagaimana menempatkan produk kedalam pikiran 

audienc sehingga calon konsumen memiliki pemikiran tertentu dan 

mengidentifikasikan produknya dengan produk tersebut. Positioning merupakan 

hal yang penting dalam pemasaran, khususnya bagi produk yang tingkat 

persaingannya sudah sangat tinggi.   

Philip mendefinisikan positioning (Kasali, 1998: 27):“The act designing 

the company’s offering and image so that they occupy a meaningful and distinct 

competitive posiyion the target suctomers mind” (Positioning adalah tindakan 

yang dilakukan marketer untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin 

ditawarkan  kepada pasarnya, berhasil memperoleh posisi yang jelas dan 

mengandung arti dalam benar sasaran).  

Dari berbagai definisi mengenai positioning diatas dapat disimpulkan 

bahwa positioning merupakan strategi komunikasi yang mengandung arti tertentu 

untuk menancapkan kesan tertentu dibenak khalayak/konsumen. Beberapa hal 

yang dapat ditonjolkan dalam positioning diantaranya adalah:  

a. Positioning harus memberikan arti yang penting bagi konsumen  

b. Apa yang ingin ditonjolkan harus unik dan berbeda dari pesaingnya  
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c. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu penyataan, pernyataan 

tersebut harus dinyatakan dengan mudah, enak didengar dan dapat 

dipercaya. 

2.21 Teori Analisis SWOT (Strong,Weaknes,Oportunity,Threat) 

Marimin, (2010: 58), analisis SWOT adalah suatu cara untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan 

strategi perusahaan. Dalam hal ini SWOT dipergunakan untuk mengevaluasi suatu 

hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul, dengan 

mengoptimalkan segi positif yang mendukung serta meminimalkan segi negatif 

yang akan menghambat keputusan perancangan yang diambil. 

a. Strength, untuk mengetahui kekuatan atau keunggulan jasa dan produk 

dibanding kompetitor. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai kondisi yang 

menguntungkan perusahaan tersebut.    

b. Weakness, untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk dibanding 

kompetitor. Dalam hal ini, kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi 

yang merugikan perusahaan.  

c. Opportunity, untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan 

sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan namun jika 

tidak diambil bisa merugikan, atau sebaliknya.  

d. Threats, untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa dan 

produk yang ditawarkan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Perancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan suatu objek atau subjek yang akan diteliti sesuai dengan apa 

adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 

suatu objek yang akan diteliti secara tepat. Menurut pendapat Moleong (2005:4) 

“Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati”. 

Sugiarto, (2015: 25) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 

Adapun pendekatan yang dimaksud adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 

studi literatur, dan studi kompetitor. 

3.1.2 Unit Analisis 

Menurut Suprayogo (2001: 49), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan 

dengan fokus atau komponen yang diteliti. Dalam penilitian ini, unit analisisnya 

bisa berupa individu, benda, kelompok, dan wilayah sesuai dengan fokus masalah. 

Dibatasinya subyek yang akan dikaji diharapkan penilitian tidak melebar pada 

persoalan yang jauh dari subyek tersebut. 
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1. Obyek Penelitian 

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti. Sugiyono (2013: 2) 

objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, ojek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan penulis untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya. Objek penelitian ini adalah statue yang ditujukan 

pada siswa SDN Sukorejo. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitan merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitan dimana 

data akan diperoleh untuk variabel penelitan. Lokasi penelitan ini berada pada 

SDN Sukorejo, Buduran, Sidoarjo. 

 
Gambar 3. 1 SDN Sukorejo, Buduran, Sidoarjo 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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3. Model Kajian Penelitian 

Model kajian yang akan dipilih penulis untuk pengumpulan data yaitu 

model kajian historis, dengan variable diterapkan pada penulisan menggunakan 

model kajian masa era modern. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif aktif. 

Partisipatif aktif yaitu penulis mengamati, dan juga terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Proses observasi dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan 

terhadap situasi penelitian. Pengamatan dilakukan secara bebas dan terstruktur. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tokoh dari mata 

uang, sejarah dari tokoh pahlawan, model dari action figur nantinya. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan membuktikan sebuah informasi keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara adalah proses mencari keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006: 72). 

Teknik pengambilan sampel narasumber untuk wawancara menggunkan 

teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. 
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Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data berdasarkan 

pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang 

memiliki karakteristik yang dikehendaki, dan snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. 

Dalam pengembangan desain statue bertokoh pahlawan yang diambil dari 

mata uang tahun emisi 2016, wawancara dilakukan dengan tiga narasumber yakni 

bapak Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, S.S., M.A selaku akademisi, Bapak Edi 

Budi selaku sejarahwan, dan Bapak Zainal Abidin selaku praktisi yang bergerak 

dibidang pembuatan patung. 

3.3.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan 

semua yang berkaitan dengan statue tokoh pahlawan dalam mata uang emisi 

2016. 

 
Gambar 3. 2 Mata uang Emisi 2016 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 
Gambar 3. 3 Mata uang Emisi 2016 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 3. 4 Mata uang Emisi 2016 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi, literatur atau 

bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai wacana yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. 

Pada metode ini digunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

proses pengembangan desain produk statue tokoh pahlawan yang diambil dari 

mata uang emisi 2016, seperti buku, jurnal, dan artikel. 

3.3.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan membandingkan tentang desain dengan kesamaan konsep. Studi 

kompetitor yang menjadi acuan ini adalah produk statue yang beredar dipasaran. 

3.3 Teknik Analisis Data  

Sebagai landasan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis kualitatif-deskriptif. Deskriptif yaitu penafsiran data yang dilakukan 

dengan penalaran yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Menurut 

Miles dan Huberman, setelah data-data yang dikumpulkan telah terkumpul, 
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dilakukan pengolahan atau analisis data yang mencakup reduksi data, model 

data/penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. 

3.4 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mengacu pada 

bentuk analisis pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian 

data mentah. Dalam reduksi data terdapat berbagai tahap, seperti membuat 

rangkuman, memilih tema, membuat pemisah-pemisah, pemberian kode, menulis 

memo-memo dan pengembangan. 

1. Penyajian Data 

Bentuk penyederhanaan data kualitatif meliputi teks naratif yang 

berbentuk catatan di lapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai 

jaringan kerja, grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun 

sebagai kesimpulan dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih 

tertata dan semakin mudah dipahami. Pada langkah penyajian data penulis 

mencoba untuk menyusun data secara akurat, agar dapat menjadi informasi yang 

berguna. 

2. Verifikasi Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang sudah diperoleh 

masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika 

ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi 
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data. Proses verifikasi ini bermaksud untuk menguji kembali untuk menarik 

sebuah kesimpulan. Setelah melalui proses diatas akan mendapatkan sebuah 

keyword yang dibutuhkan oleh penulis, yang selanjutnya akan dikembangkan lagi 

untuk menjadi sebuah konsep pada perancangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Komponen-Komponen Analisis Data 

Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20) 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan kepustakaan yang disusun secara sistematis. 

2. Reduksi data 

Pada proses reduksi data, data yang telah diperoleh akan di kelompokan 

berdasarkan permasalahan yang ada, dan data-data yang akan dibutuhkan, 

sehingga penelitian tidak melebar dikarenakan data yang tidak akurat. 

 

3. Penyajian Data 

Proses penyajian data dilakukan untuk melihat data-data yang telah 

terreduksi mempunyai pola-pola yang bermaksan, dan memberikan arti sehingga 
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dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan, dan dapat dilakukan proses 

selanjutnya. 

4. Penarikan kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan yaitu dimana data yang telah disajikan akan 

ditarik kesimpulan, sehingga data tersebut menjadi keyword permasalahan 

penilitian. Sehingga penelitian menjadi maksimal, dan output yang dihasilkan 

akan maksimal. 



 

 

35 

 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Pembahasan di dalam bab ini difokuskan pada hasil pengumpulan data 

yang digunakan dalam Pengembangan desain produk statue untuk mengenalkan 

sejarah tokoh pahlawan  pada mata uang emisi 2016. 

4.1.1 Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 9 mei 2019 pada 

sekolah dasar di sidoarjo lebih tepatnya pada SDN Sukorejo di Buduran Sidoarjo 

dengan tujuan menganalisis kegunaan media pembelajaran yang telah ada saat ini. 

Media pengenalan tokoh pahlawan yang saat ini masih banyak menggunakan 

bahan kertas maupun digital sangat lah berfariasi. Hal tersebut di karenakan sudah 

banyaknya cara untuk mengenalkan para tokoh pahlawan yang tujuannya untuk 

mengingat jasa para pahlawan. Tapi di sayangkan pada tempat yang diteliti, 

pengenalan sejarah tokoh pahlawan masih menggunakan cara yang lama yaitu 

menggunakan buku yang mempelajari tentang para pahlawan yang 

mengakibatkan timbulnya rasa jenuh / bosan saat masa pengenalan sejarah para 

pahlawan. Sedangkan penggunaan media seperti statue untuk saat ini masih 

belum digunakan padahal dengan menggunakan media tersebut bisa 

meningkatkan kemauan para siswa dalam belajar dan mengenal para pahlawan. 

Action figure berjenis statue dipilih karena dinilai bisa meningkatkan 

keinginan mengenal para pahlawan yang sebelumnya hanya menggunakan media 
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kertas yang diaplikasikan lewat buku dan komik untuk pengenalan para tokoh-

tokohnya. Dan bahkan tidak jarang juga terdapat action figure berjenis statue 

yang memiliki bentuk yang unik. Hal tersebut dikarenakan selera masyarakat 

yang mendasari adanya statue yang mempunyai bentuk seperti itu di zaman yang 

modern ini, bila dibandingkan dengan zaman dahulu yang masih menggunakan 

media komik, monumen, maupun lewat web site. 

4.1.2 Wawancara 

Wawancara merupakan interkasi antara penulis dengan narasumber atau 

sumber informasi agar mendapatkan informasi secara lisan yang bertujuan 

mendapatkan data yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang sedang 

diteliti. Wawancara dilakukan dengan para ahli diantara lain: 

1. Akademisi 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak akademisi 

Universitas Airlangga yaitu Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, S.S., M.A selaku 

orang yang berkopeten pada ilmu yang dianggap mengetahui lebih dalam tentang 

bagaimana cara pandang desain produk menjawab masalah sosial yang ada pada 

masyarakat, terutama pengembangan desain statue tokoh-tokoh pahlawan. Desain 

produk saat ini menjadi penawaran pemecahan masalah sosial yang terdapat pada 

lingkungan sekitar, tidak jarang masalah sosial yang ada dapat dipecahkan oleh 

desain produk, terutama pada pengembangan desain produk pengenalan para 

tokoh-tokoh pahlawan, seperti statue yang di desain sedemikian rupa yang akan 

menyerupai tokoh para pahlawan-pahlawan yang akan di agkat nantinya. Produk 

tersebut merupakan suatu hal yang dapat menjadi pemecah masalah dalam 
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berkurangnya rasa ingin tahu terhadap pahlawan-pahlawan tersebut.  Menurut 

bapak Iksan, pada saat ini memang belum ada metode pengenalan tokoh pahlawan 

menggunakan statue, opini tersebut didukung pada fakta bahwa memang saat ini 

belum adanya produk yang bisa mewakili pengenalan tokoh pahlawan berupa 

statue, saat ini pengenalan terhadap tokoh pahlawan hanya diwakili oleh buku 

cerita, web site, komik, monumen-monumen, maupun lewat museum saja.  

Pada saat ini menciptakan produk yang bisa menarik minat keingin tahuan 

terhadap sebuah objek tertentu merupakan sebuah tugas desainer produk untuk 

memecahkanya, seperti mengembangkan statue yang mengenalkan para tokoh-

tokoh di Indonesia. Menurut Ikhsan, cara menarik perhatian audiens suatu produk 

haruslah mempunyai ciri khas yang berbeda dengan produk yang lainnya bukan 

hanya dari segi penampilan, bentuk, maupun bahannya, produk tersebut harus 

mempunyai suatu ciri khas dari produk itu sendiri. Oleh kerena itu media 

pengenalan para pahlawan seharusnya memiliki bentuk dan rupa yang bisa 

menarik perhatian audiens. Dan saat ini media pengenalan yang lebih menarik 

yaitu media yang mempunyai unsur tiga dimensi dan bentuk yang unik, tetapi 

tidak mengenyampingkan mengenai pribadi para tokoh yang akan diangkat 

nantinya. 

2. Praktisi  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal Abidin. Beliau  selaku 

praktisi dalam hal pembuatan figure tokoh menjelaskan bahwa dalam hal 

pembuatan figure tokoh harus mengetahui tentang material, estimasi untuk 

membuat suatu figure tokoh tersebut. 
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a. Material atau bahan yang digunakan untuk membuat sebuah figure 

yaitu resin dan serat kaca (fiberglass) pemilihan bahan ini di 

karenakan mempunyai sifat bahan yang kaku, ringan dan 

mempunyai kekuatan yang baik pada produknya. 

b. Pada pembuatan satu buah figure tokoh yang menggunakan bahan 

resin dan serat kaca bisa di estimasi setiap satu karakter yaitu 1/2 

bulan tergantung kerumitan detailnya. 

3. Sejarahwan 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang segala unsur yang 

berkaitan dengan tokoh pada mata uang emisi 2016, dengan ahli sejarah yaitu Edi 

Budi selaku sejarahwan yang mengajar di Universitas Airlangga. Beliau 

menjabarkan kenapa tokoh pahlawan-pahlawan tersebut di pakai oleh 

Kementerian Keuangan untuk dipasng pada mata uang baru, dan hal ini dilakukan 

karena dalam Uang NKRI yang baru ada tanda tangan Menteri Keuangan. Maka 

dari itulah selalu ada rotasi pada mata uang yang dulu dan sekarang. 

4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang telah diperoleh. 

Berdassarkan dokumentasi yang telah di dapat dari Bank Indonesia berupa 

dokumen yang berisi tentang nama – nama tokoh atau pahlawan yang digunakan 

pada gambar uang rupiah TE 2016. 
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Gambar 4. 1 Gambar Tokoh Pada Uang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 
Gambar 4. 2 Gambar Tokoh Pada Uang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 
Gambar 4. 3 Gambar Tokoh Pada Uang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

4.1.4 Studi Literatur  

Sekitar tahun 1980an di Indonesia mulai dikenal statue, akan tetapi 

penggemar dari media ini belum terlalu banyak. Karena sedikitnya informasi 

terkait dengan statue tersebut. Kemudian ditahun 1995 mulai banyak masyarakat 

Indonesia yang mengetahui tentang statue. Dan media ini mulai diminati oleh 

masyarakat sehingga banyak penggemar yang mengoleksi statue atau dalam 

istilah disebut kolektor. Hal ini dikarenakan adanya teknologi internet sehingga 

Gambar Utama : 

Dr. G.S.S.J. Ratulangi (BAGIAN DEPAN) 

 

Tari Gong, Pemandangan Alam Derawan, dan Bunga Anggrek 

Hitam (BAGIAN BELAKANG) 

 

Bahan : Kertas Khusus Terbuat dari Serat Kapas 

Ukuran : 147mm x 65mm 

Warna Dominan : Hijau 

Gambar Utama : 

Frans Kaisiepo (BAGIAN DEPAN) 

 

Tari pakarena, Pemandangan Alam Taman Nasional Wakatobi, 

dan Bunga Cempaka Hutan Kasar (BAGIAN BELAKANG) 

 

Bahan : Kertas Khusus Terbuat dari Serat Kapas 

Ukuran : 147mm x 65mm 

Warna Dominan : Ungu 

Gambar Utama : 

Dr. K. H. Idham Chalid (BAGIAN DEPAN) 

 

Tari Gambyong, Pemandangan Alam Gunung Bromo, dan Bunga 

Sedap Malam (BAGIAN BELAKANG) 

 

Bahan : Kertas Khusus Terbuat dari Serat Kapas 

Ukuran : 147mm x 65mm 

Warna Dominan : Coklat 
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memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait media tersebut. Para 

kolektor memprioritaskan statue berdasarkan dari segi estetika, kombinasi warna 

yang dihasilkan dan kemasan yang menarik. Dari segi estetikanya mulai dari sendi 

gerak, proporsionalnya figure tersebut, bentuk yang keren serta mengikuti 

perkembangan zaman dan tingkat realistis yang tepat. 

Statue bisa saja dijadikan media yang dapat digunakan menjadi media 

yang mempunyai nilai fungsi edukatif. Dengan menggunakan model 3 dimensi, 

para siswa tidak mudah bosan dan lebih mudah memahami tentang pengenalan 

tokoh-tokoh pahlawan. Akan tetapi permainan edukatif saat ini sulit untuk 

dijumpai didalam media belajar mengajar. Sehingga melalui statue ini dapat 

menjadi alternatif dalam meningkatkan minat para siswa untuk mengenal para 

pahlawan.  

4.1.5 Studi Kompetitor  

Desain produk dalam penelitian ini menggunakan kompetitior desain 

produk statue yang menggunkan figur sebagai media cerita tentang kisah 

pewayangan. Tokoh yang dibuat dalam cerita digunakan untuk memberi 

gambaran bagai mana karakter tokoh tersebut. 
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4.1.6 Segmentation, Targeting, Positioning (STP)  

1. Segmentation 

a. Demografis 

Usia     : 6 - 12 tahun  

Jenis Kelamin    : Laki-laki dan 

perempuan 

Siklus Hidup Keluarga   : Belum menikah 

Jenis Pekerjaan    : Siswa 

Tingkat Penghasilan   :  

Kelas Sosial    :   

b. Geografis  

Wilayah     : Indonesia 

Ukuran Kota    : Kota besar  

Iklim     : Tropis 

2. Targeting 

Statue tokoh pahlawan ini menargetkan untuk kalangan siswa dan siswi 

yang bertujuan untuk memciptakan media baru dalam hal mengenal para 

pahlawan di mata uang emisi 2016. 

3. Positioning  

Produk statue ini di khususkan untuk siswa, yang mampu menarik minat 

mengenal para tokoh-tokoh pada unag emisi 2016. 
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4.1.7 Studi Aktifitas  

Analisis aktifitas dan kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas produk yang akan dibuat sehingga diperoleh kebutuhan pengguna. 

Tabel 4. 1 Analisis Studi Aktivitas 

Aktifitas Kebutuhan 

Belajar 

Media pembelajaran yang 

mempunyai bentuk dan volume, agar 

siswa bisa langsung berinteraksi. 

Mengenal tokoh 

Butuhnya media baru untuk 

mengenal para tokoh pahlawan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis. 

Dari analisis aktivitas dan kebutuhan yang terdapat tabel di atas, maka 

disimpulkan mengenai komponen apa saja yang harus ada pada statue yang akan 

di buat. Ada juga komponen yang terdapat pada produk yaitu: 

a. Desain produk statue menjadi sebuah media untuk pembelajaran dan 

pengenalan tokoh pahlawan yang berada pata mata uang emisi 2016. 

b. Nilai – nilai sejarah yang terkandung dalam tokoh pada mata uang emisi 

2016 akan di aplikasikan ke setiap desain statue nantinya. 

4.1.8 Analisis Material 

Analisis material yang dilakukan supaya menemukan material yang akan 

digunakan  dengan tepat untuk mengaplikasikan ke suatu produk. Berdasarkan 

kebutuhan dan  pendekatan material yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Material utama yang digunakan adalah resin dan fiber glass bahan ini 

dipilih karena bahannya yang murah, mudah dibentuk,ringan, dan fleksibel. 
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4.2 Analisa Data  

4.2.1 Reduksi Data  

Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan pencarian data yang telah 

dilakukan, maka penulis melakukan reduksi data sebagai upaya mendapatkan 

keintian dari segala hasil data tersebut. 

1. Observasi 

Nama-nama tokoh dari mata uang tahun emisi 2016 yang akan diterapkan 

pada statue mulai dari Dr. K. H. Idham Calid, Frans Kaisiepo, dan Dr. G.S.S.J. 

ratulangi. Hal ini dilakukan karena penulis mendapatkan data kecenderungan dari 

quisioner yang didapat pada saat observasi berlangsung yang mengacu kepada 

para tokoh-tokoh diatas. 

2. Wawancara 

Dari banyaknya statue yang sudah ada dipasaran, yang hanya menciptakan 

tokoh-tokoh luar negri saja, dan sangatlah jarang ditemukan tokoh-tokoh 

pahlawan nasional yang bisa memberi nilai pembelajaran dan pengetahuan bagi 

siswa. Hal yang membedakan pada produk statue ini yaitu mengenalkan dan 

menceritakan kisah para tokoh dari mata uang yang akan dijadikan sebagai tokoh 

utama dalam pembuatan figure pahlawan itu sendiri. 

Pemilihan bahan resin dan fiberglass sebagai material utama pada figure 

ini dipilih karena material tersebut memiliki bobot yang cukup ringan, kuat 

dibandingkan bahan sejenisnya, dan bahannya yang mudah untuk diolah. 
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3. Studi Literatur 

Ada berbagai hal yang harus diperhatikan jika ingin membuat statue 

pahlawan supaya produk tersebut dapat menjadi maksimal, yaitu : 

a. Bentuk dari figur tokoh 

b. Kedetailan dari figur 

c. Fungsi figur 

d. Bahan yang dipakai  

e. Cara pembuatan 

4. Analisis Strength & Weaknes Dari statue Berbahan Resin & Fiberglass 

Tabel 4. 2 Analisis Strength & Weaknes Dari Statue 

Analisis Desain Statue Terdahulu 

Strength 

1. Belum adanya statue yang bergerak pada bidang pengenalan 

untuk para tokoh pada mata uang 

2. Bahan material yang mudah diolah dan kuat 

3. Bentuk yang bisa dirasakan beda dengan media yang 

mengenalkan sejarah para tokoh hanya menggunakan gambar 

dan tulisan saja 

4. Murahnya biaya cetak dalam pembuatan figure 

Weakness 

1. Beban biaya produksi untuk pembuatan master relatif mahal 

2. Memerlukan waktu untuk membuat satu cetakan tokoh 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

4.2.2 Penyajian Data  

Dari hasil reduksi data, penulis mendapat beberapa poin penting yang 

disajikan dalam sebuah tabel penyajian data sebagai berikut: 

  



45 

 

 

 

Tabel 4. 3 Tabel penyajian data 

 Penyajian Data 

Produk 

1. Statue untuk mengenalkan para tokoh 

2. Bahan yang digunakan adalah resin dan fiberglass 

3. Ukuran figure hanya 20cm x 40cm 

Fungsional 1. Media baru dalam bentuk statue untuk mengenalkan para tokoh 

Sistem 

1. Pencetakan menggunakan fiberglass dan resin pada master yang 

sudah jadi 

2. finishing hasil cetakan 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 Dari tabel penyajian diatas, penulis menganalisa dan memperoleh poin 

yang akan dimunculkan pada statue tokoh pahlawan berbahan resin dan fiberglas, 

berikut adalah tabel analisanya: 

Tabel 4. 4 Tabel Analisa Penyajian Data 

 Keterangan 

Bentuk  1. desain statue yang menyerupai tokoh pahlawan itu sendiri. 

Bahan 1. resin  

2. fiberglass  

Fungsi  1. Dapat digunakan untuk metode baru dalam pengenalan para 

tokoh. 

finishing 1. Finishing yang digunakan yaitu pengamplasan hasil cetakan dan 

pemberian warna sesuai karakter yang di pakai. 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

4.2.3 Verifikasi 

Dari data-data yang sudah didapatkan diatas dapat ditarik kesimpulan : 

a. Bentuk desain statue yang menyerupai tokoh pahlawan pada uang yang 

diangkat nantinya. 

b. Bahan baku yang digunakan yaitu resin dan fiberglass. 
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c. Fungsi yang diberikan yaitu menambah media pengenalan dalam bentuk 

statue berbentuk tokoh pahlawan. 

d. Finishing produk yang sudah selesai dicetak menggunakan cat yang di 

gunakan untuk menambah daya tarik statue berbentuk pahlawan.  

4.3 Analisis SWOT (Strong,Weaknes,Oportunity,Threat)  

Metode ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan dari produk kompetitor 

untuk diubah menjadi kekuatan bagi kemasan produk yang akan di desain ulang. 

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kekuatan yang akan 

membantu dalam proses perancangan penelitian. Adapun hasil analisis SWOT 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5 Analisis SWOT 

 

 

 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Eksternal 

 

 

 

Strength 

1. Menggunakan material 

dari bahan resin dan 

fiberglass, dipilih 

karena mudah diolah 

dan ringan 

2. Pemilihan media 

pengenalan yang 

belum digunakan 

3. Bahan memiliki 

ketahanan yang kuat 

dibandingkan bahan 

sejenisnya 

4. Media terlihat menarik 

karena produk tidak 

hanya bisa di lihat saja 

tapi bisa di raba 

dengan alat indra 

5. Biaya produksi cetak 

murah 

6. Tokoh pahlawan yang 

sudah familiar pada 

kegiatan sehari-hari 

Weakness 

1. Bahan baku 

pembuatan master 

relatif mahal 

2. Statue statue tidak 

mempunyai artikulasi 

atau tidak 

mempunyai sendi 

gerak 

3. Membutuhkan waktu 

yang lama untuk 

pengerjaan 1 master 

tokoh 

4. Kurangnya 

ketertarikan siswa 

dengan pahlawan di 

negeri sendiri 

Opportunity 

 

 

1. Belum adanya statue 

yang menerapkan 

tokoh pahlawan 

nasional yang tercetak 

pada uang untuk 

dijadikan model figure 

itu sendiri 

2. Media pengenalan 

baru yang berupa 

statue 

 

Strategi S-O 

 

 

Mengembangkan media 

pengenalan tokoh 

pahlawan pada mata 

uang, dengan cara 

membuat statue para 

tokoh tersebut. Dengan 

maksud menarik minat 

siswa dalam belajar 

menggunakan media baru 

yang berupa statue para 

pahlawan tetapi tidak 

mengurangi nilai sejarah 

di tokoh tersebut 

StrategiW-O 

 

 

Mengembangkan meida 

pengenalan tokoh 

pahlawan lewat statue 



48 

 

 

 

Threat 

 

1. Kurangnya minat 

para siswa dalam 

mengenal para 

pahlawannya 

2. Lamanya proses 

produksi 

Strategi S-T 

 

Mengembangkan media 

baru berupa statue yang 

mengangkat para tokoh 

pahlawan nasional pada 

mata uang menjadi statue 

itu sendiri 

Strategi W-T 

 

Membuat media 3 

dimensi yang digunakan 

untuk mengenalkan para 

tokoh pahlawan 

Strategi Utama Mengembangkan media pengenalan tokoh pahlawan 

dengan cara pembuatan statue yang tokohnya diambil 

dari mata uang emisi 2016 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

4.4 Unique Selling Preposition (USP)  

Pengembangan media baru yaitu menggunakan media statue untuk 

menambah jenis media pengenalan yang sudah ada sejak dahulu. Munculnya 

statue untuk media pengenalan sejarah para pahlawan pada mata uang akan 

menjadi jalan keluar dari masalah kurang minatnya siswa dalam mengenal para 

tokoh pahlawan. 

Berdasarkan hasil dari data yang telah diperoleh, maka dapat dirumuskan 

menjadi sebuah konsep atau keyword yang nantinya menjadi penentu hasil karya 

desain produk yang diciptakan. 

4.5 Konsep Perancangan Karya  

Konsep perancangan karya merupakan sebagian rangkaian pengembengan 

berdasarkan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini kemudian 

akan dipergunakan  secara konsisten  dan sistematis dalam setiap hasil 

implementasi karya. 
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1. Tujuan Kreatif  

Tujuan dari pengembangan desain produk ini adalah untuk memberi 

pengetahuan dan sebagai sarana sejarah mengenai tokoh-tokoh pahlawan pada 

matauang tahun emisi 2016 kepada target audience dengan penyampaian yang 

atraktif. Selain itu target audience dapat lebih menghargai jasa pahlawan. 

2. Strategi Kreatif  

Dalam pengembangan desain produk statue bertemakan tokoh pahlawan 

pada mata uang tahun emisi 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik 

siswa atau audience. Selain itu model dari karakter juga dapat membantu daya 

imajinasi siswa dan membantu memahami pesan dalam produk tersebut. 

3. Material 

Desain produk statue ini menggunakan material utama yaitu serat kaca dan 

resin, pemilihan fiber glass pada material utama untuk pembuatan figur dipilih 

dikarenakan bahannya mempunyai bobot yang ringan, memiliki daya tahan yang 

kuat, mudah dibentuk, sedangkang pada pemilihan resin dikarenakan bahan yang 

mudah dibentuk sehingga bisa dengan mudah untuk menyerupai cetakan dan 

dapat memperkokoh produk tersebut. 

 
Gambar 4. 4 Fiberglass 

Sumber: https://www.fibreglast.com/category/Fiberglass 

https://www.fibreglast.com/category/Fiberglass
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Gambar 4. 5 Resin 

Sumber: https://www.jualo.com/perlengkapan-rumah-tangga-lainnya/iklan-resin-

bening-1kg-dan-katalis-50ml 

 

4.6 Analisis Material  

Analisis material ini dilakukan untuk menemukan sebuah material yang 

tepat untuk di aplikasikan pada produk ini. Berdasarkan kebutuhan dan 

pendekatan yang telah dilakukan, adapula pendekatan – pendekatan material 

sebagai berikut : 

1. Material utama  

Material utama yang digunakan pada figur ini menggunakan fiberglass 

(serat kaca) karena material ini bersifat ringan, tahan terhadap suhu yang tinggi, 

dan biayanya relatif murah bila dibuat produksi masal. 

2. Material pendukung  

Bahan pendukung untuk pembuatan figur ini yaitu menggnakan resin yang 

membantu dalam memperkokoh dan merekatkan fiberglass menjadi kuat. Pada 

display bahan  yang digunakan yaiu arilic material ini dipilih karena bahan yang 

mudah dibentuk dan mempunyai fisualisasi yang bagus dan memunyai kekuatan 

yang bagus daripada kaca yang mempunyai ketebalan yang sama. 

  

https://www.jualo.com/perlengkapan-rumah-tangga-lainnya/iklan-resin-bening-1kg-dan-katalis-50ml
https://www.jualo.com/perlengkapan-rumah-tangga-lainnya/iklan-resin-bening-1kg-dan-katalis-50ml
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3. Finishing  

Proses akhir dalam desain produk catur ini adalah finishing, pada proses 

ini menggunakan bahan dempul untuk menutup bagian yang kurang rapi sehingga 

pada proses pengecatan tidak bergelombang dan bagian – bagian pada produk 

terlihat presisi. 

4.7 Perancangan  

Terdapat desain yang akan digunakan untuk membuat berbagai karakter 

dalam pembuatan figur tokoh pahlawan, pada proses pertama pembuatan statue 

dimulai dari pembuatan bentuk awal menggunakan tanah liat dan dilanjut dengan 

penggunaan karet yang bertujuan untuk menjiplak bentuk model pertama. Pada 

proses kedua cetakan karet diambil dan selanjutnya penempelan fiberglass yang 

akan dilapisi oleh resin pada dalam karet bertujuan mengambil bentuk yang sudah 

diambil pada cetakan pertama. Proses keiga/finishing setelah fiberglass sudah 

kering maka proses selanjutnya adalah melepas karet agar proses finishing bisa 

dilakukan. Pada proses finishing statue diamplas sampai halus dan siap untuk di 

cat agar warnanya lebih menarik. 
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1. Gambar tokoh pahlawan  

 
Gambar 4. 6 Idham Chalid 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4. 7 Frans Kaisiepo 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4. 8 Sam Ratulangi 

Sumber: Olahan Penulis 
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2. Gambar digital tokoh pahlawan  

 
Gambar 4. 9 Idham Chalid 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4. 10 Frans Kaisiepo 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4. 11 Sam Ratulangi 

Sumber: Olahan Penulis 

Setelah sketsa dari beberapa karakter yang telah diimplemantasikan pada 

figure, selanjutnya akan dibuat tempat informasi dan mempunyai guna display. 
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3. Gambar display untuk informasi 

 
Gambar 4. 12 Idham Chalid 

Sumber: Olahan Penulis 

 
Gambar 4. 13 Frans Kaisiepo 

Sumber: Olahan Penulis 
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Gambar 4. 14 Sam Ratulangi 

Sumber: Olahan Penulis  
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4.8 Implementasi Karya 

 
Gambar 4. 15 Idham Chalid 

Sumber: Olahan Penulis 
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Gambar 4. 16  Frans Kaisiepo 

Sumber: Olahan Penulis 
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Gambar 4. 17 Sam Ratulangi 

Sumber: Olahan Penulis
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengembangan desain statue tokoh pahlawan pada mata uang 

Indonesia Emisi 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan desain untuk media pengenalan tokoh pahlawan pada mata 

uang bisa menjadi tobosan baru dalam bidang media pembelajaran saat ini. 

b. Penambahan jenis media pengenalan para tokoh akan menjadi lebih 

berfariatif bila media yang digunakan semacam figure maupun patung 

sebagai alat bantu pengenalan para tokoh. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari pelitian mengenai pengembangan desain produk 

statue yang berbasis sejarah, untuk mengenalkan dan menjelaskan tentang tokoh-

tokoh pada mata uang emisi 2016, terdapat beberapa saran yang diberikan demi 

pengembangan desain produk catur lain agar lebih baik: 

a. Penambahan figur tokoh para pahlawan, yang akan dijadikan media 

pengenalan kepada siswa. 

b. Menambahkan  bentuk 3d modeling untuk mempermudah pencetakan 

karya. 
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