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ABSTRAK 

 

Dongkrek dipopulerkan pada tahun 1910 oleh Raden Bei Lo Prawirodipura 

yang saat itu menjadi demang (jabatan setingkat kepala desa) di daerah Caruban. 

Masyarakat pada waktu itu mendengar musik dari kesenian dongkrek ini berupa 

bunyian ’dung’ yang berasal dari bedug atau kendang dan ’krek’ dari alat musik 

yang disebut korek. Dari bunyi ’dung’ pada kendang dan ’krek’ pada korek inilah 

kemudian muncul nama kesenian Dongkrek. Menurut Walgito, bahwa saat ini 

pementasan kesenian Dongkrek sudah jarang karena ada 2 jenis pertujukan 

Dongkrek. Pertama, secara ritual yang di sakralkan yaitu Dongkrek pada acara 

tolak balak di desa Mejayan dengan arak-arakan Dongkrek dan penyerahan 

topeng Dongkrek yang hanya dilakukan pada bulan suro yang di pimpin oleh 

Bapak Dul Rokhim (ketua paguyuban Dongkrek Kabupaten Madiun). Kedua, 

kesenian Dongkrek kreasi sebagai penyambutan, peresmian melalui pementasan 

tari Dongkrek. Yang perlu menjadi perhatian saat ini, apabila semakin jarang para 

seniman Dongkrek ini untuk melakukan pentasan dikarenakan jarangnya ada 

panggilan untuk acara-acara di lingkungannya,bisa saja masyarakan apalagi anak-

anak jadi kurang mengenal kesenian Dongkrek ini. Oleh sebab itu sebagai 

pengenalan kesenian Dongkrek Madiun, yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

bertujuan untuk merancang buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun 

menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya melestarikan budaya lokal kepada 

anak-anak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

Indonesia sangat kaya dengan adat dan istiadat, budaya serta suku yang 

memiliki berbagai macam kesenian. Salah satu yang akan di bahas adalah 

kesenian Dongkrek Madiun, sebagai warisan kesenian tradisional yang saat ini 

kurang berkembang. Menurut Walgito, yang merupakan ketua paguyuban 

Dongkrek desa Mejayan, Kecamatan Madiun menyatakan, bahwa saat ini 

pementasan kesenian Dongkrek sudah jarang karena ada 2 jenis pertujukan 

Dongkrek. Pertama, secara ritual yang di sakralkan yaitu Dongkrek pada acara 

tolak balak di desa Mejayan dengan arak-arakan Dongkrek dan penyerahan 

topeng Dongkrek yang hanya dilakukan pada bulan suro yang di pimpin oleh 

Bapak Dul Rokhim (ketua paguyuban Dongkrek Kabupaten Madiun). Kedua, 

kesenian Dongkrek kreasi sebagai penyambutan, peresmian melalui pementasan 

tari Dongkrek.  

Yang perlu menjadi perhatian saat ini, apabila semakin jarang para 

seniman Dongkrek ini untuk melakukan pentasan dikarenakan jarangnya ada 

panggilan untuk acara-acara di lingkungannya,bisa saja masyarakan apalagi anak-

anak jadi kurang mengenal kesenian Dongkrek ini. Apalagi saat ini anak-anak 

sudah mengenal gadget yang di berikan oleh orang tuanya, yang di takutkan 

nantinya anak – anak kurang peduli dengan kebudayaan lokal dan mulai 

berkurangnya minat untuk membaca buku terutama buku kesenian, khususnya 
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kesenian Dongkrek Madiun. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

bertujuan untuk merancang buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun 

menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya melestarikan budaya lokal kepada 

anak-anak. Dengan ini diharapkan mengembalikan minat anak-anak untuk 

membaca buku sejarah kesenian terutama kesenian Dongkrek Madiun, dan anak-

anak ikut pula untuk melestarikan budaya lokal daerahnya sendiri. 

Kesenian adalah bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk 

mengekspresikan rasa keindahan dari dalam diri manusia. Selain 

mengekspresikan rasa keindahan dari diri manusia, kesenian juga mempunyai 

fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang 

teratur serta meneruskan adat dan nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat 

mempererat ikatan persaudaraan suatu masyarakat (Indra, 2012: 1). 

 Madiun merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 

mempunyai beragam budaya dan kesenian tradisional yang unik. Keberadaan 

Kabupaten Madiun tidak bisa di lepaskan dari wilayah di sekitarnya sepereti, 

Ngawi, Caruban dan sebagainya. Pada salah satu wilayah tersebut, yaitu Caruban, 

terdapat sebuah kesenian yang bernama Dongkrek. Kesenian Dongkrek 

merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang tinggi nilainya. Kesenian ini 

menjadi warisan budaya lokal yang berkembang di Kecamatan Caruban dan 

sekitarnya (Suko Widodo, 2005:73) 
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Gambar 1.1 Kesenian Dongkrek 

Sumber : Dokumentasi Paguyuban Krido sakti 2016 

 

Dongkrek dipopulerkan pada tahun 1910 oleh Raden Bei Lo 

Prawirodipura yang saat itu menjadi demang (jabatan setingkat kepala desa) yang 

membawahi lima desa di daerah Caruban. Masyarakat pada waktu itu mendengar 

musik dari kesenian dongkrek ini berupa bunyian ’dung’ yang berasal dari beduk 

atau kendang dan ’krek’ dari alat musik yang disebut korek. Dari bunyi ’dung’ 

pada kendang dan ’krek’ pada korek inilah kemudian muncul nama kesenian 

Dongkrek. Alat korek berupa kayu berbentuk bujur sangkar dengan satu ujungnya 

terdapat tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi ’krek’. Dalam 

perkembangannya digunakan pula alat musik lain berupa gong, kenung, 

kentongan, kendang, dan gong berry sebagai perpaduan budaya Islam, budaya 

Cina, dan kebudayaan masyarakat Jawa pada umumnya. 

 Menurut Joko Susanto selaku tokoh budaya di kabupaten Madiun, 

Dongrek di dalam penyajiannya menampilkan tiga tokoh yang berbeda. Beberapa 
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tokoh yang dibawakan antara lain genderuwo, wanita dan tokoh tua, masing – 

masing tokoh tersebut di dalam pertunjukan Dongkrek dimanifestasikan dalam 

bentuk topeng yang terdiri dari gandarwo, wanita perot dan orang tua. Sedangkan 

sumber dari R.Hartono salah satu keturunan dan penerus asli dari kesenian 

Dongkrek, juga menjelaskan bahwa dalam sajian tersebut digunakan dua jenis 

topeng saja, yaitu topeng wanita cantik dan topeng wanita perot.  

 Menurut Joko Susanto selaku tokoh budaya di kabupaten Madiun, 

karakter tokoh gendruwon (gendruwo) ini disimbolkan dalam bentuk topeng buta 

(buto) atau raksasa. Tokoh ini digambarkan memiliki mata melotot (terkesan 

angker), dengan empat taring besar seolah menggambarkan kekejaman yang 

berlebih. Selain itu, tokoh ini juga digambarkan memiliki rambut gimbal dan 

panjang. Karakter galak, beringas, dan kejam erat muncul sebagai kesan dalam 

memahami sifat ketokohan tersebut. Hal ini turut dimaknai sebagai representasi 

atas pagebluk yang sedang melanda masyarakat di wilayah Mejayan itu. 

 

Gambar 1.2 Topeng Gendruwo  

Sumber dokumentasi peneliti 2016 
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Karakter wanita, digambarkan dengan hadirnya topeng wanita berwarna 

putih dan berwarna krem (putih kekuning - kuningan). Kedua topeng ini 

mengenakan sanggul seolah – olah hal itu menggambarkan keberadaan wanita di 

Jawa pada umumnya. Masyarakat mengenal tokoh wanita bertopeng putih dari 

ciri khas yang dimiliki, yaitu: dari bentuk mulutnya yang sengaja dibuat dalam 

posisi perot, dan “tompel” pasa salah satu bagian wajahnya (pipi sebelah kiri). Ciri 

– ciri fisik ini membuat tokoh ini dikarakterkan sebagai perwujudan Roro Tumpi 

atau Roro Perot, dan juga sebagai manifestasi atas keberadaan wewe putih. 

Untuk topeng wanita yang satunya, dicirikan oleh keberadaan parasnya 

yang ayu (cantik), tatapan mata yang sendu, dan sedikit tersenyum. Kesan 

ekspresi ini kemudian menbuat topeng ini sering disebut sebagai perwujudan dari 

karakter wanita yang lembut, keibuan, dan cantik. Dalam kesenian Dongkrek 

kedua tokoh perempuan, diposisikan sebagai abdi kinasih (pelayan setia) Eyang 

Palang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Topeng Tumpi (perot) dan Roro Ayu  

Sumber: Dokumentasi peneliti 2016 
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Tokoh tua. Yang dimanifestasikan dengan topeng tua dipahami sebagai 

gambaran wujud “orang sakti”. Keberadaan orang sakti ini, diyakini masyarajat 

sebagai tokoh yang membebaskan dengan membinasakan kungkungan pagebluk 

di wilayah Mejayan. Tokoh ini dianggap sebagai orang yang mempunyai 

kelebihan bagi masyarakat (sakti), cakap di bebagai bidang, serta peduli, sehingga 

ia harus menyelesaikan pagebluk tersebut. Tokoh tua ini merupakan gambaran 

dari sesepuh Mejayan yang dikenal dengan nama Eyang Palang. 

 

Gambar 1.4 Topeng orang tua (Eyang Palang) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016 
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Menurut penuturan Joko Susanto tokoh budaya kabupaten Madiun, pada 

awal kemunculan dan pefungsian kesenian ini sebagai sarana pengusir pagebluk 

(penyakit), para penari bertopeng tersebut tidak mengenakan kostum ataupun 

pakaian apapun selama prosesi berlangsung. Prosesi itu dilakukan pada malam 

Jum’at Legi, dan berlangsung dari jam 24.00 sampai jam 03.00 pagi. Hanya pada 

malam pertama itu saja, prosesi ritual arak – arakan tanpa busana dilakukan oleh 

para penari. Setelah malam itu, sajian arak – arakan berikutnya dilaksanakan 

dengan mengenakan kostum sederhana yang terbuat dari goni, dan hal itu 

berlangsung secara keseluruhan selama 35 hari (selapan).  

Dongkrek merupakan perpaduan antara seni musik dan gerak tari asli dari 

daerah kabupaten Madiun. Sayangnya, karena kurang publikasi dan 

pembinaan, kesenian ini terkesan tenggelam dan kalah  pamor dari kesenian Reog 

Ponorogo. Menurut, Walgito (ketua paguyuban Dongkrek desa Mejayan, 

Kecamatan Madiun) seni Dongkrek lahir pada sekitar tahun 1867 di Kecamatan 

Caruban yang saat ini namanya berganti menjadi Kecamatan Mejayan, Kabupaten 

Madiun. 

Pada era saat ini pop-up seringkali diaplikasikan pada buku cerita anak -

anak sehingga lebih menarik minat membaca buku. Cerita rakyat dikemas dalam 

buku pop-up menjadi pilihan yang tepat untuk memperkenalkan budaya lokal 

kepada anak – anak, sekaligus mengenalkan kembali kesenian Dongkrek Madiun 

yang semakin kurang dikenal. 

Pop-up adalah istilah yang sering diterapkan pada setiap buku tiga dimensi 

maupun bergerak. Desain dan pembuatan pop-up merupakan rekayasa dan 

http://ensiklo.com/2014/10/bundengan-alat-musik-etnik-yang-aneh-dan-ajaib-dari-wonosobo-jawa-tengah/
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kemahiran  seorang  yang disebut paper engineering dalam melipat kertas. Hal ini 

sangat mirip dengan seni melipat kertas asal Jepang, origami. Origami tidak 

memerlukan penempelan dan pemotongan kertas untuk membuat sebuah bentuk, 

melainkan hanya dengan dilipat. Sedang pop-up harus melalui proses lipat, 

potong, dan tempel untuk mendapat sebuah bentuk yang diinginkan. Keunikan 

efek 3 dimensi yang tercipta ketika buku pop-up dibuka, dapat lebih menarik 

minat pembaca sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai (Carter, 

David & Diaz, 1999:3). 

Pembuatan buku pop-up diawali dengan penetuan konsep dan jalan cerita. 

Selanjutnya menentukan teknik – teknik yang dipakai dalam membuat bentuk 

Pop-up tersebut. Menurut Sabuda dalam Frequenty Asked Question, Creative 

Questions (Sabuda, 2012), teknik pop-up ada berbagai macam antara lain, 

diantaranya teknik transformations adalah volvelles, peepshwo, flaps, pull-tabs, 

pull-downs dan sebagainya. Teknik dan pull-tabs dipilih karena dianggap lebih 

mudah dan menarik untuk anak – anak, dimana pada teknik pull- tab saat anak – 

anak membaca buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun hanya perlu membuka 

buku lalu bentuk dari karakter cerita dapat timbul sendiri, sehingga anak – anak 

hanya perlu membaca tulisan yang ada di cerita tersebut dan melihat gambarnya 

tanpa harus menarik bentuknya agar bentuk karakternya dapat terlihat seperti pada 

teknik lainnya. Penggunaan teknik pull-tabs digunakan pada saat interaksi antar 1 

karakter dengan karakter lainnya dengan sebuah tab kertas geser, pita, atau bentuk 

yang ditarik dan didorong untuk mengungkapkan gerakan gambar baru. Tab dapat 

menjadikan objek gambar menjadi bergerak ketika kita menarik atau menggeser 
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tab, sehingga mempermudah anak – anak berimajinasi untuk masuk dalam cerita 

yang ada di dalam buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun dan dapat menarik 

minat baca pada anak – anak pada buku. 

Pemilihan sarana berupa buku karena buku dapat menyampaikan 

informasi, pesan, cerita, pengetahuan, laporan, dan lain – lain.Selain itu buku 

dapat menampung banyak informasi, tergantung jumlah halaman yang 

dimilikinya. Di masyarakat, buku masih digemari karena buku mempunyai 

keunikan tersendiri yang tidak tergantikan oleh media lainnya. Buku selalu 

mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya terdapat berbagai macam 

kategori buku dengan berbagai macam jenis pula. Kemudahan dan kepraktisan 

dalam pemakaian, serta fungsi dari buku itu sendiri menumbuhkan keminatan 

masyarakat luas untuk mengkonsumsinya (Sumolang, 2013: 3-4). 

JH.Pestalozi (2012) dalam academia.edu pada artikel Biografi tokoh 

pendidikan usia dini, sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan 

kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh “objek 

pembelajaran”, misalnya guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. 

Sangat menekankan pada pengembangan aspek sosial sehingga anak dapat 

beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu menjadi aanggota 

masyarakat yang berguna.  

Dikatan bahwa anak mulai umur 6 – 12 tahun mulai senang bermain,aktif, 

memiliki imajinasi tinggi, keingingintahuan yang cukup tinggi dan sangat mudah 

terpengaruh akan hal yang baru. Anak juga suka mengoleksi sesuatu seperti alat 

tulis, isi binder, dan juga termasuk buku, dan kesenangan membaca buku mulai 
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tampak pada usia ini,maka dari itu ada baiknya orang tua menyediakan bahan 

bacaan yang menyenangkan dan mengedukasi anak yang dapat merangsang daya 

baca dan imajinasi anak (Muhammad, 2010:166). Menurut Hurlock (1978), anak 

– anak menyukai buku dengan gambar berwarna dan cukup sederhana untuk di 

mengerti anak – anak. Selain ceritanya secara verbal harus menarik dan 

menggunakan bahasa sederhana yang mudah di mengerti oleh anak – anak, buku 

harus mengandung gambar illustrasi yang cukup menarik sehingga mempengaruhi 

minat anak – anak untuk membaca buku tersebut. 

Dengan adanya buku ini maka di harapkan mampu mengajak anak – anak 

usia 6 - 12 tahun untuk  mengenal dan memahami nilai – nilai budaya Nusantara 

salah satunya kesenian Dongkrek Madiun. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan tersebut, 

maka fokus penelitian tugas akhir ini adalah pada:  

Bagaimana merancang buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun menggunakan 

teknik pull-tabs sebagai upaya mengenalkan budaya lokal kepada anak - anak? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah penulisan tugas akhir ini dititik beratkan pada: 

a. Merancang buku pop-up yang menggunakan teknik pull tab untuk anak - 

anak usia 7 - 12 tahun. 
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b. Teknik pop-up yang digunakan adalah teknik dan teknik pull-tabs, v-

folding,dan volvelles. 

c. Merancang media promosi berupa stiker dan gantungan kunci sebagai salah 

satu upaya mengenalkan kesenian Dongkrek kepada masyarakat. 

 

1.4   Tujuan 

Tujuan peneliti adalah: 

a. Untuk merancang buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun dengan 

menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya mengenalkan warisan budaya 

lokal kepada anak-anak. 

b. Untuk mengimplementasikan teknik pop-up pull-tabs dalam pembuatan buku 

pop-up. 

 

1.5   Manfaat 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

a.  Sebagai referensi atau masukan bagi perancangan buku pop-up kepada 

peneliti terdahulu dan kepada peneliti sendiri untuk merancang buku pop-up 

yang lebih baik. 

b.  Memperkaya perancangan buku pop up dalam memperkenalkan warisan 

budaya lokal untuk menarik minat baca anak-anak. 
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1.5.2  Manfaat Praktis 

a. Memberikan kontribusi kepada berbagai pihak tentang alternatif 

memperkenalkan budaya lokal. 

b. Sebagai atribut kebudayaan yang diimplementasikan untuk menarik minat 

baca anak - anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Hani Tanzilia Ifadhah (2015), 

Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dengan judul 

penelitian Penciptaan Buku Ilustrasi Berbasis Pop-Up Tentang Cerita Rakyat 

Danau Kastoba Bawean Sebagai Upaya Memperkenalkan Produk Budaya Lokal 

bagi Anak-Anak. Perancangan mengenai pembuatan buku cerita anak ini agar 

membangun serta mengasah nilai budaya lokal melalui cerita rakyat Danau 

Kastoba yang terkenal dengan cerita yang unik dan mendidik. Pembuatan buku ini 

diperoleh tenik konsep perancangannya, yaitu teknik vektor. Di dalam konsep 

tersebut merupakan bagian besar dari tema pembuatan buku ini, baik dari cerita, 

karakter, model pakaian yang mereka gunakan dan sebagainya. Hasil pembuatan 

buku ini diharapkan dapat memicu pemikiran para pembuat buku cerita untuk 

melestarikan warisan budaya Indonesia yang kini telah menghilang ditelan oleh 

zaman. 

 Untuk penelitian pada saat ini yang dilakukan adalah Penciptaaan buku 

pop-up kesenian Dongkrek Madiun menggunakan teknik vektor sebagai upaya 

melestarikan budaya loka kepada anak-anak. Pada kenyataannya, anak-anak 

kurang mengenal budaya lokal dari Indonesia. Yang membedakan dengan 

penelitian saat ini, yaitu kesenian Dongkrek Madiun untuk diperkenalkan sebagai 
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warisan budaya lokal. Perlu adanya upaya untuk menarik minat baca anak-anak 

terhadap kesenian Dongkrek, yaitu dengan buku pop-up. 

 

2.2  Definisi dan Jenis-Jenis Buku 

Buku dalam arti luas mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis 

dan dilukiskan atas segala macam lembaran papyrus, lontar, perkamen dan kertas 

dengan segala bentuknya: berupa gulungan, di lubangi dan diikat dengan atau 

dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton dan kayu. (Ensiklopedi 

Indonesia, 1980:538) 

H.G. Andriese dkk menyebutkan buku merupakan “informasi tercetak di 

atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan”. 

Unesco pada tahun 1964, dalam H.G. Andriese dkk. Memberikan 

pengertian buku sebagai “Publikasi tercetak, bukan berkala, yang sedikitnya 

sebanyak 48 halaman” (web.iaincirebon.ac.id). 

Sesuai dengan empat definisi buku di atas, maka buku diartikan sebagai 

kumpulan kertas tercetak dan terjilid berisi informasi dengan jumlah halaman 

paling sedikit 48 halaman yang dapat dijadikan salah satu sumber dalam proses 

belajar dan membelajarkan.Jenis-jenis buku antara lain, yaitu novel, majalah, 

kamus, komik, ensiklopedia, kitab suci, biografi dan naskah 

(http://portalremaja.co.id). 

 

 

 



  15 

 

2.3 Unsur-Unsur Dalam Buku 

 Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere atau 

recensere. Artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Arti yang sama 

untuk istilah itu dalam bahsa Belanda dikenal dengan recensie, sedangkan dalam  

bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Tiga istilah itu mengacu pada hal 

yang sama, yakni mengulas sebuah buku. Tindakan meresensi buku dapat berarti 

memberikan penilaian, mengungkap kembali isi buku, membahas, atau 

mengkritik buku.  

Pemuatan resensi buku sekurang-kurangnya mempunyai lima tujuan, 

yakni: (1) Memberikan informasi, (2) Mengajak pembaca untuk memikirkan, 

merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema yang 

muncul, (3) Memberikan pertimbangan kepada pembaca, (4) Menjawab 

pertanyaanyang timbul jika seseorang melihat buku baru terbit, (5) Untuk 

mendapat bimbingan, berminat untuk membaca dan tidak ada waktu untuk 

membaca buku. 

Unsur-unsur yang membangun sresensi buku, yaitu: (1) Membuat judul resensi, 

(2) Menyusun data buku, (3) Membuat pembukaan, (4) Tubuh atau isi pernyataan 

resensi buku, dan (5) Penutup resensi buku (Samad, 1997:1-8). 

 

2.4  Pengertian dan Prinsip-Prinsip Layout 

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

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

salah satu ruangan di rumah kita. Dalam desain komunikasi visual, layout 
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merupakan salah satu hal yang utama. Sebuah desain yang baik harus mempunyai 

layout yang terpadu. 

 Dalam sebuah layout, terdapat beberapa elemen seperti elemen teks, 

elemen visual, dan elemen lainnya. Tujuan utama layout adalah menampilkan 

elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dan dapat memudahkan 

pembaca menerima informasi yang disajikan. 

 Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah penerapan 

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

layout. Berikut ini prinsip-prinsip layout tersebut 

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

ketika melihat layout. Layout yang baik dapat mengarahkan kita ke dalam 

informasi yang disajikan pada layout. 

b. Emphasis, yaitu penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout. Penekanan 

ini berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau fokus pada bagian yang 

penting. 

c. Keseimbangan (balance), teknik mengatur keseimbangan terhadap elemen 

layout. Prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua jenis, keseimbangan simetris 

dan keseimbangan asimetris (Anggraini dan Kirana, 2014:74-76). 

 

2.5 Teori Tipografi 

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

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

dalam media-media aplikasi logo (corporate typeface/corporate typography). 
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 Karena memiliki fungsi yang berbeda, karakteristik huruf yang 

digunakan pada letter marks dengan corporate typeface juga berbeda.  

 Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama dalam logo, 

maka jenis hurufnya pun harus unik. Biasanya jenis huruf letter marks dirancang 

khusus atau menggunakan jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya. 

 Sedangkan corporate typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan 

desain/unity antar media-media/aplikasi desain perusahaan. Juga memiliki fungsi- 

fungsi tipografi pada umumnya, yaitu penyampai informasi yang harus nyaman 

dibaca dengan segala kriteria-kriterianya (legible, readable, dan lain-lain). 

 Pemilihan atau penciptaan jenis huruf perusahaan tidak berdasarkan 

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

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

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

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

huruf itu adalah Helvetica. 

 Helvetica sangat populer sekaligus menimbulkan banyak pro-kontra di 

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

typographer dan art director, pernah mengatakan Helvetica adalah senjata utama 

desain. Sedangkan Eric Spiekermann, typographer Jerman mengatakan Helvetica 

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

2013:78-80). 

Tipografi dimaknai sebagai “segala disiplin yang berkenaan dengan 

huruf”. Huruf menjadi sesuatu yang memiliki makna ganda, huruf dapat menjadi 
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sesuatu yang dapat dilihat (bentuk/rupa huruf) dan dapat menjadi sesuatu yang 

dapat dibaca (kata/kalimat). Selain itu huruf memiliki makna yang tersurat 

(pesan/gagasan) dan makna yang tersirat (kesan). Selain itu pengaruh 

perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada masa kini membuat 

makna tipografi semakin meluas (Rustan, 2001 : 16).  

Prinsip yang harus diperhatikan dalam tipografi adalah readibility 

(keterbacaan) dan legibility (kejelasan).  

a. Readibility, menurut Ilene (2006 : 59-60) readibility berhubungan dengan 

bagaimana huruf-huruf tersebut disusun. Faktor yang mempengaruhi tingkatan 

keterbacaan sebuah jenis huruf adalah ukuran, leading, line length, alignment, 

letter space dan word spacing. 

b. Legibility. Saat memilih tipografi untuk anak-anak harus yang sederhana dan 

tampak mudah dibaca dengan counter bentuk yang sebaiknya bulat, bagian 

sudutnya disarankan mempunyai ujung yang tumpul, bukan bersudur lancip 

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

untuk anak-anak.  

Tipografi menurut Mikke Susanto dalam bukunya “Diksi Rupa” 

Tipografi atau tata huruf, merupakan unsur dalam karya desain yang mendukung 

terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya (Susanto, 2011:402). 

Tipografi menurut Adi Kusrianto dalam bukunya “Pengantar Desain 

Komunikasi Visual” tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk 

menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. Oleh karena itu, menyusun 
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meliputi merancang bentuk huruf cetak hingga merangkaikan dalam sebuah 

komposisi yang tepat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang dikehendaki.  

Menurut Lia dan Kirana (2014:52) menjelaskan bahwa tipografi sebagai 

“visual language”, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Dalam sebuah karya 

seni atau media komunikasi, tipografi seringkali kurang mendapat perhatian. Pada 

desainer seringkali lebih fokus pada kreasi gambar, fotografi atau ilustrasi. 

Padahal hampir semua hal yang berhubungan dengan desain mempunyai unsur 

tipografi di dalamnya. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi 

desain yang indah, terlebih tidak komunikatif. Dalam membuat perencanaan suatu 

karya desain, keberadaan elemen tipografi sudah harus selalu diperhitungkan 

karena dapat mempengaruhi susunan kuasa (hierarki) dan keseimbangan karya 

desain tersebut.  

Ada 4 ciri-ciri dari tipografi sesuai dengan anatominya menurut Adi 

Kustrianto ( 2007 : 202), sebagai berikut:  

a. Huruf OldStyle diciptakan dalam periode tahun 1470 ketika muncul huruf 

Venetian buatan seniman Venice, Aldin ciptaan Aldus Manutius dari Itali. 

Periode Oldstyle berakhir di akhir abad ke-16 dengan munculnya periode 

transisi berupa karya John Baskerville. Ciri dari huruf Oldstyle berbentuk 

diagonal stress, serif, bagian tipis dan tebal pada store sedang, serif huruf 

biasa berbentuk miring. Beberapa font yang dapat dikategorikan ke dalam 

kelompok Oldstyle adalah Bembon, Bauer Text, Goudy Oldstyle, Palatino dan 

lain-lainnya. 
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Gambar 2.1 Contoh huruf Goudy Oldstyle, kategori Oldstyle 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 202) 

b. Modern merupakan kelompok huruf modern ini di mulai pada abad ke-18 

ketika Giambastita Bodoni menciptakan karya yang dikenal sebagai font 

Bodoni. Ciri tipe Modern adalah vertical stress, serif huruf kecil berbentuk 

lurus, bagian tebal dan tipis pada stroke perbedaan estrem. 

 

Gambar 2.2 Contoh huruf Bodoni MT kategori Modern 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 203) 

c. Slab Serif merupakan kelompok huruf Slab Serif ditandai dengan bentuk serif 

yang tebal, bahkan sangat tebal. Masa kemunculan jenis huruf itu bervariasi 

dan ikut menandai kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai 

penarik perhatian. Ciri kelompok huruf ini adalah serif pada huruf kecil 

berbentuk horizontal dan tebal (slab), vertical stress, dan bagian stroke yang 

tebal dan tipis bedanya tidak terlalu besar. 
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Gambar 2.3 Contoh huruf Rockwell kategori Slab Serif 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 204) 

d. Sans Serif adalah huruf tanpa serif (kait ujung). Pertama kali huruf ini 

diciptakan oleh William Caslon pada tahun 1816. Pada awal kemunculannya, 

font jenis itu disebut bentuk aneh dan unik. Hingga kini, orang Inggris masih 

menyukai dan menyebut tanpa serif ini dengan sebutan Grotesques.  

 

Gambar 2.4 Contoh huruf Arial kategori Sans Serif 

(Sumber: Kusrianto, 2007 : 204) 

Dalam suatu karya desain, semua elemen yang ada saling berkaitan. 

Tipografi sebagai salah satu elemen desain yang mempengaruhi dan di 

pengaruhi oleh elemen desain yang lain, serta dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu karya desain secara keseluruhan. Dua hal yang akan menentukan 

kesuksesan desain terkait dengan penggunaan tipografi, yaitu : legibility dan 

readibility (Lia dan Kirana, 2014 : 64), dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter/huruf 

tanpa harus bersusah payah. Misalnya bentuk huruf yang terlalu abstrak bisa 

membuat huruf tersebut tidak dikenali atau tidak terbaca. Legibility suatu 

kata/kalimat dapat dilihat dari kerumitan desain huruf dan penggunaan warna. 

b. Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungan 

dengan huruf yang lain sehingga terlihat jelas. Dalam penggambungan huruf, 

baik untuk membentuk suatu kata maupun kalimat, harus memperhatikan 

hubungan antara huruf yang satu dengan yang lain, khususnya spasi antara 

huruf. Ketidaktepatan penggunaan spasi dapat mengurangi kemudahan untuk 

membaca suatu keterangan. Sehingga informasi suatu desain terkesan kurang 

jelas saat membacanya.  

2.6 Teori Warna 

Warna dapat didefinisikan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 

indra penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diperikan oleh panjang 

gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata 

merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang 

sempit dari gelombang elektromagnetik. (Sanyoto:2010,11) 

Warna menurut kejadiannya dibagi menjadi dua, yaitu warna additive dan 

subtractive. Additive adalah warna yang berasal dari cahaya yang disebut 

spectrum. Sedangkan warna subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen  

(Sanyoto, 2009:13). Warna pokok additive ialah Merah  (Red), Hijau (Green), dan 

Biru (Blue), dalam komputer biasa di sebut sebagai warna model RGB. Warna 
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pokok subtractive  menurut teori adalah Sian (Cyan), Magenta dan Kuning 

(Yellow), dalam komputer biasa disebut warna CMY. 

Dalam teori, warna-warna pokok additive dan subtractive disusun kedalam 

sebuah lingkaran warna, dimana warna pokok additive dan warna pokok 

subtractive saling berhadapan atau berkomplemen. 

 

Gambar 2.5  Lingkaran Warna Addictive & Subtractive 

(Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 

 

Dimensi-dimensi warna atas dasar warna pokok bahan tinta cetak terdiri 

dari tiga warna: cyan, magenta, yellow. Terdapat tiga dimensi warna yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap tata rupa, yaitu hue, value, dan chroma. Hue adalah 

realitas/rona/corak warna, yaitu dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, 
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dan jenis warna. Value adalah tonalitas warna, yaitu dimensi tentang terang-gelap 

warna atau tua-muda warna, disebut pula "ke-terang-an" warna (lightness). 

Chroma adalah intensi-tas warna, yaitu dimensi tentang cerah-redup warna, 

cemerlang-suram warna, murni-kotor warna, disebut pula "kecerahan" warna 

(brightness). Intensitas warna ini disebabkan oleh adanya penyerapan atau 

peredaman warna (saturation).  

Terdapat lima klasifikasi warna, yaitu warna primer, sekunder, interme-

diate, tersitr, dan kuarter. Masing-masing memiliki kelompok nama-nama warna: 

a. Warna primer, atau disebut 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 

percampuran untuk memperoleh warna-warna yang lain. Nama-nama warna 

primer tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Biru, nama warna sebenarnya adalah sian, yaitu biru semu hijau. Pada tube 

cat sering tidak ada warna sian, maka dapat digunakan cerulean blue atau 

bisa dengan cobalt blue. Warna sian yang sebenarnya terdapat pada warna 

bahan tinta cetak dan printer komputer.  

2. Merah, nama sebenarnya magenta, yaitu merah semu ungu. Pada tube cat 

sering tidak ada warna magenta. Yang dekat dengan magenta adalah 

carmine. Sedangkan warna magenta yang sebenarnya terdapat pada warna 

bahan tinta cetak offset dan printer komputer.  

3. Kuning, dalam tube cat disebut yellow, dalam tinta cetak disebut yellow. 
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Gambar 2.6 Lingkaran Warna Primer 

(Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 

b. Warna sekunder, atau disebut warna kedua adalah warna jadian dari 

percampuran dua warna primer. Nama-nama warna sekunder adalah sebagai 

berikut.  

1. Jingga/oranye, yakni warna hasil percampuran antara warna merah dan 

kuning. 

2. Ungu/violet, yakni hasil percampuran warna merah dan biru. 

3. Hijau, yakni hasil percampuran warna kuning dan biru.  
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Gambar 2.7 Lingkaran Warna Sekunder 

(Sumber : Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 

 

c. Warna intermediate adalah warna perantara, yaitu warna yang ada di antara 

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

intermediate adalah sebagai berikut.  

1. Kuning hijau (sejenis moon green), yaitu warna yang ada di antara kuning 

dan hijau. 

2. Kuning jingga (sejenis deep yellow), yaitu warna yang ada di antara 

kuning dan jingga. 

3. Merah jingga (red/vermilion), yaitu warna yang ada di antara merah dan 

jingga. 

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

ungu/violet. 
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5. Biru violet (sejenis blue/indigo), yaitu warna yang ada di antara biru dan 

ungu/violet. 

6. Biru hijau (sejenis sea green), yaitu warna yang ada di antara biru dan 

hijau.  

Enam warna standar dan enam warna intermediate tersebut disusun ke dalam 

bentuk lingkaran, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar teori warna. 

 

Gambar 2.8 Lingkaran Warna Intermediated 

(Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 

 

d. Warna tersier atau warna ketiga adalah warna hasil percampuran dari dua 

warna sekunder atau warna kedua. Nama-nama warna tersier adalah sebagai 

berikut. 

1. Coklat kuning, disebut juga siena mentah, kuning tersier, yellow ochre, 

atau olive, yaitu percampuran warna jingga dan hijau.  

2. Coklat merah, disebut juga siena bakar, merah tersier, burnt siena, atau red 

brown, yaitu percampuran warna jingga dan ungu.  
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3. Coklat biru, disebut juga siena sepia, biru tersier, zaitun, atau navy blue, 

yaitu percampuran warna hijau dan ungu. 

e. Warna kuarter atau warna keempat yaitu warna hasil percampuran dari dua 

warna tersier atau warna ketiga. Nama-nama warna kuarter adalah sebagai 

berikut. 

1. Coklat jingga, atau jingga kuarter, atau semacam brown, adalah hasil 

percampuran kuning tersier dan merah tersier.  

2. Coklat hijau, atau hijau kuarter, atau semacam moss green, adalah hasil 

percampuran biru tersier dan kuning tersier. Di Jawa warna ini disebut "ijo 

telek lencung".  

3. Coklat ungu, atau ungu kuarter, atau semacam deep purple, adalah hasil 

percampuran merah tersier dan biru tersier. 

 
Gambar 2.9 Lingkaran Warna Tersier dan Kuarter 

(Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 
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Warna juga dapat di kelompokkan dalam lingkaran Warna (The Color 

Wheel). Lingkaran warna merupakan sistem warna yang menggunakan dengan 

istilah yellow (kuning), red (merah), dan blue (biru) atau YRB. Lingkaran warna 

merupakan salah satu sistem warna di samping RGB dan CMYK. Jika RGB 

digunakan pada bidang pekerjaan yang menggunakan cahaya, CMYK digunakan 

untuk bidang cetak-mencetak, maka sistem lingkaran warna banyak digunakan 

oleh para.seniman dan desainer. Lingkaran warna ini digunakan untuk 

menghasilkan berbagai kombinasi warna. Lingkaran warna merupakan bentukan 

dari tiga warna primer, tiga warna sekunder, dan enam warna intermediate. Warna 

pokok YRB adalah Yellow (kuning), Red (vermilion), Blue (ultramarga).  

Tiga warna primer, tiga warna sekunder, dan enam warna intermediate, 

selanjutnya disusun menjadi sebuah lingkaran warna sebagai dasar teori warna 

pada umumnya. Namun perlu dicatat bahwa banyak ahli yang mengadakan 

penyelidikan dan mengembangkan warna dan kemudian membuat lingkaran 

warna yang berbeda. Misalnya, Munsell yang mengembangkan warna dari lima 

warna pokok (magenta, kuning, hijau, sian, dan purple), yang sampai sekarang 

dikenal dengan Munsell System. Sistem warna ini digunakan sebagai pedoman 

dasar warna, terutama di Amerika. Sedangkan teori warna yang mengembangkan 

warna dengan dasar tiga warna pokok sian, magenta, kuning, di antaranya adalah 

Newton, Prang, Oswald. Yang terkait dengan lingkaran warna ini antara lain 

menyangkut jenis-jenis warna dan tata susun/komposisi warna. 
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Gambar 2.10 Lingkaran Warna ( The Color Whell ) 

(Sumber : Nirmana Elemen-elemen Seni dan Desain) 

 

d. Warna Additive 

 Pencampuran warna additive adalah pencampuran warna primer cahaya 

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

primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. 

e. Warna Subtractive 

Warna subtractive adalah warna sekunder dari warna additive, namun 

secara material warna subtractive berbeda dengan warna additive. Warna 

additive dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtractive dibentuk dari 

pigmen warna yang bersifat transparan.. 
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  Model warna merupakan suatu metode untuk menjelaskan 

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

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

model warna akan menentukan jenis output dan jenis koreksi warna yang 

dilakukan. Gambar yang diolah untuk website akan menggunakan model warna 

RGB, sementara gambar yang diolah untuk cetak ofset akan menggunakan model 

warna CMYK (Dameria, 2007:13-17). 

 

2.7 Pengertian Pop-Up 

 Menurut Ellen G. Kreiger Rubin seorang professional dan pengamat 

dibidang  paper enginnering, Pop-Up ialah sebuah ilustrasi yang ketika halaman 

tersebut dibuka, ditarik, atau diangkat, akan timbul tingkatan dengan kesan tiga 

dimensi. Sedangkan menurut Dzuanda, B yang membuat “Buku cerita anak pop-

up tokoh-tokoh wayang berseri” buku pop-up adalah buku yang memiliki bagian 

yang dapat bergerak atau berunsur 3 dimensi. 

Media pengaplikasian untuk Pop-Up cukup beragam. Pop-Up dapat 

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

anak juga merupakan salah satu media yang paling sering digunakan sebagai 

media pengaplikasian dalam Pop-Up. Banyak sekali metode yang digunakan 

dalam Pop-Up akan tetapi lipatan dan siku-siku merupakan dasar yang paling 

utama dalam pembuatan Pop-Up. 

Pop-Up biasa dikenal juga sebagai teknik rekayasa kertas atau paper crafting, 

yang merupakan salah satu turunan keilmuan dari paper engineering, yaitu sebuah 
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ilmu yang membahas tentang kertas, baik cara mengelolanya maupun cara 

memprosesnya. Selain itu Pop-Up, origami dan juga packaging  masih dalam satu 

turunan keahlian yang sama yaitu Paper Enginnering. Jenis Pop-Up ada 

bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah pop-up,  transformations,  tunnel 

books,  volvelles, flaps,  pull-tabs,  pop-outs,  pull-downs dan sebagainya. 

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

menggunakan lebih dari satu jenis (Mubarok, 2014:47). 

 

2.8 Pengertian Pop-Up Book 

 Pop-up merupakan salah satu bidang kreatif dari paper engineering yang 

di Indonesia kini semakin digemari dan sedang berkembang. Banyak buku pop-up 

yang beredar di pasaran. Hanya saja, masih didominasi oleh karya impor. Karya 

pop-up anak negeri sejauh ini lebih mendominasi pada kegiatan di kalangan 

komunitas (workshop) atau adanya kepentingan tertentu, misalnya karya pop-up 

untuk buku tahunan sekolah, atau untuk pesanan tertentu. Komunitas dengan 

spesialisasi pop-up dan atau yang berbasis pada paper engineering sudah 

bermunculan. Komunitas ini merupakan sebuah wadah untuk saling berbagi, 

belajar, maupun bersama menciptakan karya pop-up. 

Pop-up adalah sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa 

menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul•. Kalimat tersebut merupakan 

penjelasan sederhana yang sering disampaikan pada beberapa orang yang masih 

asing dengan kata pop-up. Namun sejatinya mereka pasti sudah pernah melihat 

karya pop-up, tanpa mengetahui sebutannya. Penjelasan tersebut akhirnya 
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membuat kita berpatokan bahwa dalam membuat karya pop-up harus 

menghasilkan bentuk timbul atau 3D. Sebagai perancang, tentunya perlu apabila 

kita juga mengetahui bagaimana sejarah hadirnya pop-up.  

Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, pop-up diawali dengan 

kontruksi yang masih sederhana, sekitar awal abad ke-13. Pada masa itu teknik ini 

disebut movable book (buku bergerak), dengan melibatkan peran mekanis pada 

kertas yang disusun sedemikian rupa sehingga gambar/objek/beberapa bagian 

pada kertas tampak bergerak, memiliki bentuk atau dimensi. Movable book 

pertama kali diterapkan di Eropa dan mulai diproduksi secara massal seiring 

berkembangnya movable type oleh Johannes Gutenberg. Movable book pertama 

kali muncul dengan teknik volvelles (atau yang kini dikenal sebagai teknik 

rotary), yakni melibatkan peranan poros pada susunan mekanis kertas. Teori 

tentang volvelles ini dicetuskan oleh Matthew Paris (1200-1259) dan Ramon Llull 

(1235-1316) (www.dgi-indonesia.com). 

 

2.9 Jenis-Jenis Teknik Pop-Up 

 Jika dilihat secara keseluruhan, buku Pop-up tidak jauh berbeda dengan 

buku lainnya. Hanya saja, pada setiap pembuatan buku Pop-up desainer haruslah 

memiliki keterampilan khusus. Sama seperti buku lainnya, pembuatan buku 

diawali dengan penetuan konsep dan jalan cerita. Selanjutnya menentukan teknik- 

teknik yang dipakai dalam membuat bentuk Pop-up tersebut. 

Menurut Sabuda dalam Frequenty Asked Question, Creative Questions 

(Sabuda, 2012) teknik Pop-up ada berbagai macam antara lain, diantaranya teknik 
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transformations adalah volvelles, peepshwo, flaps, pull-tabs, pull-downs dan 

sebagainya, berikut ini adalah macam–macam teknik Pop-up: 

2.9.1  Transformations 

Transformations adalah tampilan bentuk Pop-up yang terdiri dari 

potongan–potongan Pop-up yang disusun secara vertikal. Apabila menarik lembar 

halaman ke samping atau ke atas sehinga tampilan dapat berubah ke bentuk yang 

berbeda. 

 

Gambar 2.11 Tranformation 

Sumber : Popuplady.com 

 

2.9.2  Volvelles 

Volvelles adalah tampilan bentuk Pop-up yang mengunakan unsur 

lingkaran dalam pembuatannya, tampilan ini memiliki bagian-bagian yang dapat 

berputar. 
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Gambar 2.12 Volvelles 

Sumber : Popuplady.com 

 

2.9.3  Peepshow 

Peepshow atau juga disebut trowongan buku, tersusun dari serangkaian 

tumpukan kertas yang ditempatkan atau disusun bertumpuk menjadi satu di 

belakang kertas yang lain, menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif, seperti 

melihat ke dalam sebuah terowongan. 

 

Gambar 2.13 peepshow 

Sumber : Popuplady.com 
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2.9.4  Carousel 

Carousel didukung dengan tali, pita, kancing, dan lain sebagainya jika 

dibuka dan dilipat kembali akan berbentuk benda yang kompleks. Hal ini 

menciptakan serangkaian tampilan dua dimensi ataupun tiga dimensi sehinga 

menyajikan bentuk nyata. 

 

Gambar 2.14 Corousel 

Sumber : Popuplady.com 

2.9.5  Box and Cylinder 

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

tabung yang bergerak naik dari tengah halaman ketika buku dibuka. 

 

Gambar 2.15 Box and Cylinder 

Sumber : Popuplady.com 
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2.9.6  Pull tab 

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

ditarik dan didorong untuk mengungkapkan gerakan gambar baru. Tab dapat 

menjadikan objek gambar menjadi bergerak ketika kita menarik atau menggeser 

tab, misalnya penari bergoyang, anjing duduk, robot bergerak dan lain sebagainya 

(Kusuma, 2013:9). 

 

Gambar 2.16 Pull Tabs 

Sumber : Popuplady.com 

 

2.10 Jenis Kertas Pop-Up Book 

 Media pengaplikasian untuk Pop-Up cukup beragam. Pop-Up dapat 

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

anak juga merupakan salah satu media yang paling sering digunakan sebagai 

media pengaplikasian dalam Pop-Up. Banyak sekali metode yang digunakan 

dalam Pop-Up akan tetapi lipatan dan siku- siku merupakan dasar yang paling 

utama dalam pembuatan Pop-Up. 
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Pop-Up biasa dikenal juga sebagai teknik rekayasa kertas atau paper 

crafting, yang merupakan salah satu turunan keilmuan dari paper engineering, 

yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang kertas, baik cara mengelolanya 

maupun cara memprosesnya. Selain itu Pop-Up, origami dan juga packaging  

masih dalam satu turunan keahlian yang sama yaitu Paper Enginnering. Jenis 

Pop-Up ada bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah pop-up,  

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

dan sebagainya. Beberapa buku pop-up hanya mengunakan salah satu jenis, yang 

lainnya menggunakan lebih dari satu jenis (library.binus.ac.id) 

Untuk bahan cover yang menggunakan hardcover, pop-up book 

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

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

bahan kartu nama atau seperti bahan poster. 1 Pop-Up Book bisa memuat 1-8 lapis 

Pop-Up (http://www.popup-book.com/). 

 

2.11 Warisan Budaya 

 Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan meliputi sistem ide tau gagasan yang terdapat dalam pikiran 

manusia, sehingga dalam kehidupan sehari – hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda – benda yang bersifat nyata, 

misalnya pola – pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, 

seni, dan lain – lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu umat manusia 

dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebudayaan 

meliputi : 

a. Kebudayaan materil (bersifat jasmaniah) yang meliputi benda – benda ciptaan 

manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain – lain. 

b. Kebudayaan non materiil (bersifat rohaniah) yaitu semua hal yang tidak dapat 

dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

2. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generative (biologis) melainkan hanya 

mungkin diperoleh dengan cara belajar. 

3. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat 

kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa 

kebudayaan tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) 

dapat mempertahankan kehidupannya. 

 Warisan Budaya diartikan oleh Davidson sebagai “ Produk atau hasil 

budaya fisik dari tradisi – tradisi yang berbeda dan prestasi – prestasi spiritual 

dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadai elemen pokok dalam jatidiri 

suatu kelompok atau bangsa”. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik 

(tangible), dan nilai budaya (intangible), dari masa lalu. 

Warisan budaya adalah salah satu bagian dari Pusaka suatu bangsa, yaitu 

Pusaka Budaya. Pusaka Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang istimewa 

dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri – sendiri, 

sebagai kesatuan Bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain 

sepanjanag sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud 

(tangible), dan pusaka tidak berwujud (intangible) (Adiputra, 2010:30) 
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2.12 Sinopsis Kesenian Dongkrek 

Seni Dongkrek lahir pada sekitar tahun 1867 di Kecamatan Caruban yang 

saat ini namanya berganti menjadi Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. 

Dongkrek dipopulerkan pada tahun 1910 oleh Raden Bei Lo Prawirodipura yang 

saat itu menjadi demang (jabatan setingkat kepala desa) yang membawahi lima 

desa di daerah Caruban. 

 

2.12.1 Pagebluk atau Epidemi Wabah Penyakit 

 Konon pada sektitar tahun 1879 rakyat Desa Mejayan terkena wabah 

penyakit mematikan. Menderita sakit saat siang dan sorenya meninggal. Atau, 

sakit pada pagi hari, malam harinya seketika meninggal dunia. Dalam 

kesedihannya Raden Prawirodipuro melakukan meditasi dan bertapa di wilayah 

gunung kidul Caruban. Ia kemudian mendapatkan wangsit untuk membuat 

semacam tarian atau kesenian yang mampu mengusir balak. 

 

2.12.2 Komposisi Pemain Dongkrek 

 Komposisi pemain fragmen satu babak pengusiran roh halus terdiri dari 

barisan buta (dari bahasa Jawa yang berarti buto atau raksasa), orang tua sakti, dan 

dua perempuan paruh baya. Perempuan ini menyimbolkan kondisi rakyat yang 

lemah karena dikepung oleh para pasukan buta Kala. Sebelum pasukan buta 

berhasil mematikan para perempuan, muncul sesosok lelaki tua sakti yang dengan 

tongkatnya berhasil mengusir para barisan roh halus untuk pergi menjauh. 
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Selanjutya terjadi peperangan cukup sengit antara rombongan buta dengan 

orang tua sakti, yang dimenangkan oleh si lelaki sakti. Rombongan butayang 

kalah akhirnya menurut dan patuh. Si orang tua sakti yang didampingi dua 

perempuan menggiring pasukan buta Kala keluar dari Desa Mejayan. Sirnalah 

pagebluk yang menyerang rakyat Desa Mejayan selama ini. 

Tradisi ini kemudian menjadi ciri kebudayaan masyarakat Caruban dengan 

sebutan Dongkrek, yaitu satu kesenian yang menyiratkan pesan bahwa setiap 

maksud jahat akhirnya akan lebur juga dengan kebaikan dan kebenaran, hal ini 

sesuai dengan moto sura dira jaya ningrat, ngasta tekad darmastuti. 

Wangsit yang didapat menggambarkan para punggawa kerajaan roh halus 

atau pasukan genderuwo menyerang penduduk Mejayan akan dapat diusir dengan 

menggiring mereka keluar dari desa. Maka, dibuatlkan semacam kesenian yang 

melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. 

 

2.12.3 Asal Bunyi Alat Musik Dongkrek 

 Masyarakat pada waktu itu mendengar musik dari kesenian dongkrek ini 

berupa bunyian ’dung’ yang berasal dari beduk atau kendang dan ’krek’ dari alat 

musik yang disebut korek. Dari bunyi ’dung’ pada kendang dan ’krek’ pada korek 

inilah kemudian muncul nama kesenian Dongkrek. 

Alat korek berupa kayu berbentuk bujur sangkar dengan satu ujungnya 

terdapat tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi ’krek’. Dalam 

perkembangannya digunakan pula alat musik lain berupa gong, kenung, 
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kentongan, kendang, beduk dan gong berry sebagai perpaduan budaya Islam, 

budaya Cina, dan kebudayaan masyarakat Jawa pada umumnya. 

 

 

Gambar 2.17 Alat Musik Korek 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2017 

 

Gambar 2.18 Alat Musik Gong Pamungkas 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 
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Gambar 2.19 Alat Musik Gong Beri 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 

 

Gambar 2.20 Alat Musik Kenung 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 
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Gambar 2.21 Alat Musik Kentongan 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 

 

 

Gambar 2.22 Alat Musik Bedug 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 

 

Gambar 2.23 Alat Musik Kendang 

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 
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2.12.4 Topeng Penari Dongkrek 

 Dalam tiap pementasan Dongkrek, para penari akan menggunakan tiga 

jenis topeng, yaitu topeng raksasa atau buta dengan muka seram, topeng 

perempuan yang sedang mengunyah kapur sirih, serta topeng orang tua lambang 

kebajikan. 

Menurut Joko Susanto selaku tokoh budaya di kabupaten Madiun, karakter 

tokoh gendruwon (gendruwo) ini disimbolkan dalam bentuk topeng buta (buto) 

atau raksasa. Tokoh ini digambarkan memiliki mata melotot (terkesan angker), 

dengan empat taring besar seolah menggambarkan kekejaman yang berlebih. 

Selain itu, tokoh ini juga digambarkan memiliki rambut gimbal dan panjang. 

Karakter galak, beringas, dan kejam erat muncul sebagai kesan dalam memahami 

sifat ketokohan tersebut. Hal ini turut dimaknai sebagai representasi atas pagebluk 

yang sedang melanda masyarakat di wilayah Mejayan itu. 

 

Gambar 2.24 Topeng Gendruwo  

Sumber : Dokumentasi peneliti 2016 
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Karakter wanita, digambarkan dengan hadirnya topeng wanita berwarna 

putih dan berwarna krem (putih kekuning - kuningan). Kedua topeng ini 

mengenakan sanggul seolah – olah hal itu menggambarkan keberadaan wanita di 

Jawa pada umumnya. Masyarakat mengenal tokoh wanita bertopeng putih dari 

ciri khas yang dimiliki, yaitu: dari bentuk mulutnya yang sengaja dibuat dalam 

posisi perot, dan “tompel” pasa salah satu bagian wajahnya (pipi sebelah kiri). Ciri 

– ciri fisik ini membuat tokoh ini dikarakterkan sebagai perwujudan Roro Tumpi 

atau Roro Perot, dan juga sebagai manifestasi atas keberadaan wewe putih. 

Untuk topeng wanita yang satunya, dicirikan oleh keberadaan parasnya 

yang ayu (cantik), tatapan mata yang sendu, dan sedikit tersenyum. Kesan 

ekspresi ini kemudian menbuat topeng ini sering disebut sebagai perwujudan dari 

karakter wanita yang lembut, keibuan, dan cantik. Dalam kesenian Dongkrek 

kedua tokoh perempuan, diposisikan sebagai abdi kinasih (pelayan setia) Eyang 

Palang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Topeng Tumpi (perot) dan Roro Ayu  

Sumber: Dokumentasi peneliti 2016 
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Tokoh tua. Yang dimanifestasikan dengan topeng tua dipahami sebagai 

gambaran wujud “orang sakti”. Keberadaan orang sakti ini, diyakini masyarajat 

sebagai tokoh yang membebaskan dengan membinasakan kungkungan pagebluk 

di wilayah Mejayan. Tokoh ini dianggap sebagai orang yang mempunyai 

kelebihan bagi masyarakat (sakti), cakap di bebagai bidang, serta peduli, sehingga 

ia harus menyelesaikan pagebluk tersebut. Tokoh tua ini merupakan gambaran 

dari sesepuh Mejayan yang dikenal dengan nama Eyang Palang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Topeng orang tua (Eyang Palang) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

3.1.1  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mengambil lokasi di paguyuban kesenian Dongkrek Mejayan Caruban, 

Kab. Madiun, Jawa Timur. 

 

3.1.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian tugas akhir ini jika didasarkan pada metode analisis datanya 

termasuk penelitian kualitatif karena didasari oleh respon atau reaksi pada bentuk-

bentuk dan verbal oleh pelihat atau khalayak sasaran dari perancangan buku pop-

up kesinan Dongkrek Madiun menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya 

mengenalkan budaya lokal kepada anak - anak. 

 Seringkali ini dikerjakan oleh desainer sendiri dalam bentuk membaca 

image dan tanda visual melalui analisis semiotik adalah suatu tindakan kualitatif, 

walaupun respon atau reaksi dapat dievaluasi secara statistik sebagai suatu bentuk 

analisis kuantitatif, data inti yang dikumpulkan berdasarkan reaksi manusia 

terhadap bentuk-bentuk visual dan eksperimen (Safanayong, 2006:4). 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan 

dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). Wawancara, 2). 

Observasi, 3). Dokumentasi, 4). Literatur, 5). Creative Brief dan 6) Kompetitor.. 

Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di 

sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah 

alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh 

informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik 

wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-

duanya dilakukan, dst 

 

3.2.1 Wawancara 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tak 

berstruktur. Dalam Day in the Field, Mallinowski menunjukkan sangat 

pentingnya wawancara tak berstruktur dalam melakukan penelitian lapangan 

dibanding wawancara berstruktur yang memiliki dua kelemahan yang 

diistilahkannya capital offense. Di samping itu, apabila esensi interaksi dalam 

wawancara lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding menjelaskan, 

maka harus digunakan wawancara tak berstruktur (Bungin, 2001:134). 

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, 

yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). 

menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 

358). 



  50 

 

 

Wawancara yang peneliti lakukan ialah dengan mendatangi paguyuban 

Dongkrek desa Mejayan dan berbagai ahli budaya untuk menanyakan hal-hal 

berikut:  

a. Bagaimana sejarah kesenian Dongkrek yang berasal dari kota Madiun? 

b. Bagaimana alur cerita kesenian Dongkrek yang berasal dari kota Madiun? 

c. Jenis alat musik apa saja yang digunakan saat pementasan kesenian 

Dongkrek? 

d. Tokoh apa saja yang ada pada kesenian Dongkrek Madiun? 

e. Bagaimana perkembangan kesenian Dongkrek saat ini di Kabupaten Madiun? 

Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif buku pop-up 

kesenian Dongkrek Madiun yang dirancang untuk pengenalan budaya lokal 

kepada anak-anak. 

 

3.2.2 Observasi 

 Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi atau pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, di samping 

wawancara tak berstruktur, untuk mengumpulkan data. Pertimbangan 

digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering kali 

berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, 

digunakan strategi nonintervensi. Oleh karena itu, pemakaian alat bantu perekam 
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(jika diperlukan) hanya dilakukan pada acara – acara tertentu yang melibatkan 

banyak orang, bukan pada aktivitas individual (Bungin, 2010:138). 

Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan media pengenalan 

dari kesenian Dongkrek serta bagaimana memperkenalkan kesenian Dongkrek 

Madiun sebagai warisan budaya lokal melalui buku pop-up. Dalam langkah ini 

peneliti melakukan analisis secara langsung ke paguyuban kesenian Dongkrek 

Madiun dan para ahli budaya terhadap kesenian Dongkrek dan mengumpulkan 

data-data yang terkait dengan Kesenian Dongkrek 

 

3.2.3 Dokumentasi 

 Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan 

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2010:142-143). 

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambar mengenai kesenian 

Dongkrek itu sendiri dan mengenai buku pop-up, sehingga karya yang akan dibuat 

tidak asal-asalan. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

data mengenai kesenian Dongkrek dan buku pop-up melalui buku ataupun data-

data resmi yang diperoleh dari paguyuban kesenian Dongkrek  Madiun dan 

berbagai ahli budaya.  

 

3.2.4 Studi Literatur 

 Studi literatur dalam metode pengumpulan data ini mengacu pada studi 

terdahulu yang telah dilakukan terhadap objek yang sama sebagai bahan referensi 
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dalam mendapatkan pembeda dari peneilitian sebelumnya, penelitian yang pernah 

dibuat oleh Hani Tanzilia Ifadhah yaitu: “Penciptaan Buku Ilustrasi berbasis Pop-

Up Tentang Cerita Rakyat Danau Kastoba Bawean sebagai Upaya 

Memperkenalkan Produk Budaya Lokal bagi Anak-Anak”. Penelitian tentang 

buku ilustrasi cerita rakyat danau kastoba Bawean ini, memiliki kelebihan dari 

kerapihan penulisan, kejelasan tahapan-tahapan yang dilakukan, cerita yang 

disajikan dalam perancangan desain dan pengimplementasian karya serta kerapian 

dalam pembuatan implementasi karya. Cara penyajian yang menarik dan 

menggunakan bahasa yang sederhana dapat menarik minat baca anak-anak 

sebagai target primer dan orang tua sebagai target sekunder. Dari segi layout, 

buku ini menggunakan warna gelap dan tidak menonjolkan warna-warna terang 

ataupun pastel yang lebih disukai anak-anak. 

 

3.2.5 Creative Brief 

 Creative brief merupakan suatu brief yang didapat dari client yang berisi 

data-data client, target market, target audience, USP, marketing strategy, dan 

sebagainya. Brief ini akan menentukan desain buku pop-up yang akan dibuat. 

Brief ini juga berfungsi untuk mengurangi penialan secara subyektif baik itu 

penilaian estetis dari pihak designer atau pun keinginan client (Latul, 2010:20).  

Data-data brieft dari paguyuban kesenian Dongkrek Madiun dan berbagai ahli 

budaya tersebut lalu diolah oleh peneliti, setelah itu dipresentasikan kembali 

kepada paguyuban kesenian Dongkrek dan berbagai ahli budaya sehingga menjadi 

creative brief. 

http://sir.stikom.edu/
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3.2.6 Studi Kompetitor 

 Studi Kompetitor merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi 

ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis (strategy question) yang terjadi 

akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan 

pesaing. Maka studi kompetitor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai pesaing dengan produk yang akan peneliti buat saat ini. Dilihat dari 

kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang dimiliki pesaing sehingga dapat 

dijadikan peluang untuk membuat keunikan produk sehingga dapat dijadikan nilai 

lebih dalam menarik minat pembeli. 

Pada penelitian ini, Pada penelitian ini, studi kompetitor yang digunakan 

adalah buku Kesenian Reog Ponorogo yang ditulis oleh Herry Lisbijanto dan 

buku Asal – usul Reog Ponorogo yagn ditulis oleh M.B Rahimsyah AR. Buku 

Kesenian Reog Ponorogo memiliki kesamaan tema yang diangkat, yaitu mengenai 

kesenian tetapi hanya saja penggunaan medianya yang berbeda, dan buku Asal – 

usul Reog Ponorogo memiliki tampilan visualisi illustrasi tempat kejadian. Pada 

keduan buku ini menggunakan media buku bacaan yagn terbilang cukup normal 

dalam sajian buku yang ada, sedangkan media yang akan digunakan dalam 

perancangan ini adalah buku pop-up. Sehingga dapat memberikan inovasi baru 

terhadap pengemasan tentang buku kesenian. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisisi data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul. 

 

3.3.1 Reduksi Data  

 Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantifikasi data (http://www.pengertianpakar.com/). 

Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan memilih data yang berkaitan 

dengan buku pop-up, cara menciptakan buku pop-up dan alur cerita kesenian 

Dongkrek yang akan dipakai. 

 

3.3.2 Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan (http://www.pengertianpakar.com/). 

http://www.pengertianpakar.com/
http://www.pengertianpakar.com/
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Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan desain buku pop-up yang akan menjelaskan tahap-tahap 

penciptaan buku pop-up dari pengumpulan data sampai pada tahap proses 

mendesain buku pop-up kesenian Dongkrek. 

 

3.3.3  Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

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

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data mengenai buku pop-up, cara menciptakan buku pop-

up dan kesenian Dongkrek Madiun yang akan dipakai hingga mendapatkan 

keywords, yaitu penciptaan, buku pop-up, kesenian Dongkrek Madiun, 

pengenalan budaya dan warisan budaya lokal 

 

 

 

 

 

 

http://www.pengertianpakar.com/
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan yang ada di bab IV ini menjelaskan mengenai hasil dan 

analisa data dari wawancara, observasi, serta tahapan yang dilakukan dalam 

proses perancangan. Tahapan yang dimaksud meliputi tahap analisa data, hasil 

studi literatur, hasil studi kompetitor, penentuan konsep dan keyword, serta 

adanya elementary sketch sebagai peranan awal. 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Wawancara 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi lebih 

mendalam mengenai kesenian Dongkrek yang dapat membantu dalam 

meningkatkan kesadaran akan kebudayaan lokal. 

 Wawancara pertama dilakukan kepada Joko Susanto, selaku budayawan 

di kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2016 

pada pukul 19.00, yang menjelaskan mengenai kesenian Dongkrek secara umum 

sebagai topik utama pembahasan. Tahun 1867 yang telah diyakini sebagai masa 

awal kemunculannya, Dongkrek tidak dianggap sebagai seni melainkan sebagai 

bentuk upacara ritual. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat Mejayan 

hingga saat ini, ritual itu ditunjukan untuk mengusir pagebluk yang melanda 
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Mejayan. Sajian Dongkrek ditampilkan bukan sebagai tontonan yang memerlukan 

kehadiran penonton untuk menyaksikan atau bahkan menikmati. Sajian Dongkrek 

disajikan hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual terkait dengan pengusiran 

pagebluk di desa Mejayan. Di awal kemunculannya, sajian ritual ini pada 

dasarnya tidak memiliki nama khusus. Istilah Dongkrek muncul di dalam 

perkembangan Dongkrek. Dimana istilah Dongkrek itu merupakan sebutan 

masyarakat Mejayan terhadap bunyi yang di timbulkan dari alat musik yaitu 

bedug dan korek. Kedua alat musik itu di dalam sajian Dongkrek dinilai sebagai 

alat musik yang cukup dominan dengan bunyinya “dung” (suara bedug) dan 

“krek”  (suara korek). 

 Bentuk sajian Dongkrek sebagai saran ritual terbilang cukup sederhana. 

Sajian Dongkrek berupa arak – arakan yang diikuti oleh 3 orang penari, iringan 

bunyian dan beberapa tokoh masyarakat. Tiga penari yang dimaksud terdiri dari 

tokoh gendruwo, wanita perot, dan tokoh tua. Jenis musik iringan yang digunakan 

terdiri dari bedug, korek, gong beri, dan kentongan. Sedangkan tokoh masyarakat 

yang turut dalam prosesi tersebut adalah orang yang dianggap memiliki kelebihan 

atau dianggap sakti. Penyajian tari dan musik secara keseluruhan tidak terdapat 

aturan khusus yang menikat. Artinya penari dan pemusik dalam prosesi arak – 

arakan tidak diharuskan untuk menari dengan gerakan khusus, begitu pula dengan 

para pemusik yang tidak terikat dengan suatu aturan di dalam membunyikan 

instrumen. Pada saat ini telah di tambahkan properti baru untuk menjadikan 

Dongkrek lebih menarik. Pada saat ini properti yang digunakan terdiri dari topeng 

tokoh tua (gambaran Eyang Palang) dengan tongkat luk, topeng wanita perot (rara 
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tumpi), topeng wanita cantik (wewe putih), 4 topeng gendruwo berwarna merah, 

putih, kuning, dan hitam. Selain itu setiap penari pada sajian ini menggunakan 

kostum yang dipersiapkan sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan seperti 

lurik dan jarik untuk tokoh tua, kebaya untuk rara tumpi dan wewe putih, pakaian 

yang dibuat dari bahan khusus untuk menggambarkan bentuk dari makhluk 

gendruwo. 

 Wawancara kedua dilakukan kepada Dul Rokhim, selaku ketua 

paguyuban kesenian Dongkrek di kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 01 Oktober 2016 pada pukul 19.00, yang menjelaskan mengenai wujud 

sajian atraksi kesenian Dongkrek secara umum. Pada awal kemunculannya, belum 

diketahui secara pasti pola gerak sajian tari dalam pertunjukan Dongkrek sebagai 

sarana ritual. Sebagai sarana ritual Dongkrek ini tidak disajikan untuk 

dipertontonkan. Di dalam perkembangannya, bentuk pertujukan Dongkrek saat ini 

terbagi menjadi dua bentuk sajian, yaitu prosesi arak – arakan dan drama tari, 

kedua sajian ini sudah cukup jarang di jumpai. Dongkrek berupa sajian prosesi 

arak – arakan ini di tampilkan setiap tahun pada bulan Sura (sistem penanggalan 

Jawa). Sajian ini, sampai sekarang masih dipercaya sebagai sarana untuk menolak 

bala dan memohon keselamatan bagi masyarakat. Sedangkan bentuk sajian drama 

tari mulai muncul pada tahun 1980, pertunjukan ini dapat di jumpai dalam sajian 

Dongkrek sebagai saran hiburan seperti halnya di dalam kegiatan festifal ataupun 

tanggapan (permintaan untuk mengisi acara). 

 Bentuk tari dalam prosesi arak – arakan dibagi berdasarkan karakter 

tokoh yang disajikan. Kelompok tersebut terdiri dari sajian gerak topeng wanita 
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perot, topeng wanita cantik, gendruwo, dan tokoh orang tua (Eyang Palang). 

Tokoh wanita perot dan catik merupakan gambaran dari tokoh abdi kinasih Eyang 

Palang yang menjadi simbol loyalitas dan dedikasi tinggi seorang abdi. Tokoh 

gendruwo merupakan cerminan dari karakter raksasa yang gagah. Hadirnya tokoh 

gendruwo ini diartikan sebagai gambaran atas pagebluk yang melanda Mejayan. 

 Wawancara juga dilakukan kepada Soewito, selaku budayawan yang 

memahami alat musik kesenian Dongkrek di kabupaten Madiun. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2016 pada pukul 20.00, yang menjelaskan 

mengenai sajian musik iringan kesenian Dongkrek. Sajian musik iringan dalam 

kesenian Dingkrek memiliki karakteristik instrumen yang khas. Kekhasan itu 

terletak pada kekonsistenan musik ini dari awal kemunculannya pada tahun 1867 

sampai saat ini. Permainan musiknya tidak mengalami perubahan yang banyak, 

baik ketika Dongkrek difungsikan sebagai seni sakral maupun sebagai tontonan. 

Namun, beberapa perubahan memang telah terjadi di dalamnya. Perubahan itu 

lebih banyak terjadi pada segi instrumennya dan bukan dari cara memainkannya. 

Pada awal kemunculannya, instrumen musik pengiringnya tergolong sangat 

sederhana, karena pada masa itu seni Dongkrek bukan untuk di pertontonkan 

tetapi untuk upacara ritual. Ketika itu, kesenian ini hanya dilengkapi oleh empat 

instrumen musik, yaitu: bedug, kentongan, korek, dan gong beri. Instrumen alat 

musik itu terus mengalami penambahan, penambahan tersebut selain di 

maksudkan untuk terciptanya nada dan irama yang lebih menarik, juga untuk 

penyelarasan dengan beberapa atraksi yang ada dalam gerak tari, atau atraksi seni 

yang lain. Beberapa instrumen tambahan tersebut diantaranya, adalah: kendang, 
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kenong, dang gong pamungkas. Isntrumen kesenian Dongkrek saat ini menjadi 

tersusun dari gabungan antara instrumen diawal kemunculannya, dengan beberapa 

instrumen tambahan tersebut. Instrumen kesenian Dongkrek menjadi tersusun ke 

dalam 7 komponen pokoknya, yaitu: bedug, kentongan, korek, gong beri, 

kendang, kenong, dan gong pamungkas. Ketujuh instrumen ini untuk selanjutnya 

dinamakan sebagai musik Dongkrek atau sering disebut dengan gamelan 

Dongkrek. Meskipun begitu, kekhasan Dongkrek yagn utama, yaitu: suara 

“dung” dari bedug dan “krek” dari korek tetap menjadi ciri khas yang tidak 

tenggelam dengan beberapa instrumen tambahan tersebut. 

 

 4.1.2 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan mendatangi secara langsung tempat observasi 

dan melakukan pencatatan, pengamatan dan dokumentasi secara langsung 

mengenai kesenian Dongkrek. 

 

Gambar 4.1 Paguyuban Seni Dongkrek “Krido Sakti” 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 
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 Observasi serta data valid yang di lakukan pada tanggal 31 Oktober 2016 

pada pukul 17.00 dilakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai 

topeng dan alat musik kesenian Dongkrek yang disampaikan oleh Bapak Dul 

Rokhim selaku ketua paguyuban seni Dongkrek di kabupaten Madiun, sehingga 

dapat di tentukan isi apa saja yang sesuai untuk perancangan buku pop-up 

kesenian Dongkrek dengan menggunakan teknik pull-tabs. 

 

Gambar 4.2 Topeng Kakek Tua (Eyang Palang) 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 
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Gambar 4.3 Topeng Tumpi (perot) dan Roro Ayu 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 

 

 

Gambar 4.4 Topeng Gendruwo 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 
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Gambar 4.5 Alat Musik Korek 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 

 

 

Gambar 4.6 Alat Musik Kendang dan Kentongan 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 
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Gambar 4.7 Alat Musik Kenong dan Bedug 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 

 

 

Gambar 4.8 Alat Musik Gong Pamungkas dan Gong Beri 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 
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 Dari hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan serta studi 

dokumentasi berupa arsip ataupun dokumen resmi mengenai kesenian Dongkrek 

mengenai sejarah, karakter topeng dan jenis alat musik yang di gunakan dalam 

kesenian Dongkrek. 

 Bedasarkan hasil observasi dari buku dan arsip paguyuban seni Dongkrek 

Krido Sakti, maka didapatkan bebagai macam data yang berhubungan dengan 

kesenian Dongkrek. Hasil observasi ini diketahui bahwa kesenian Dongkrek 

merupakan perpaduan antara musik dan tari yang dari dahulu sampai saat ini 

kesenian ini digunakan untuk mengusir pagebluk yang melanda Mejayan, begitu 

juga dengan setiap tokoh yang memiliki karaketer, seperti tokoh kakek tua (Eyang 

Palang) adalah orang yang ahli di berbagai bidang dan peduli terhadap sesama, 

tokoh topeng wanita yang menggambarkan keberadaan wanita Jawa yang lembut 

keibuan dan cantik, tokoh topeng gendruwo yang menggambarkan keberingasan, 

galak, dan kejam. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

 Bedasarkan studi literatur yang telah di lakukan terhdap penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Hani Tanzilia Ifadhah 

(2015), Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dengan judul 

penelitian Penciptaan Buku Ilustrasi Berbasis Pop-Up Tentang Cerita Rakyat 

Danau Kastoba Bawean Sebagai Upaya Memperkenalkan Produk Budaya Lokal 

bagi Anak-Anak. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dalam hal 

ini peneliti ingin memperbaiki kekurangan dari penelian sebelumnya, yaitu dari 
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segi teknik visual yang kurang cocok dan bahkan kurang menarik untuk anak – 

anak dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami serta jenis huruf yang 

mudah untuk dibaca. Keunggulan serta kekuatan buku menjadi hal penting yang 

harus diperhatikan untuk menghindari sesuatu yang pernah terjadi dalam 

penelitian sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama ketika target audien 

membaca isi dari buku ini. Selain itu, dalam sajian kontruksi dalam buku pop-up 

ini akan dibuat lebih kompleks dan menarik dari setiap halaman tanpa harus 

mengurangi nilai budaya dan keaslian yang ada dalam buku penelitian saat ini. 

 Berdasarkan studi literatur selanjutnya yang telah dilakukan terhadap 

buku mengenai pop-up yagn diterbitkan oleh The Smithsonian Libraries 

Exhibition Gallery pada tahun  2011 yang berjudul Paper Engineering: Fold, 

Pull, Pop and Turn, yaitu pop-up dan movable book. Pop-up dan movable book 

telah memuaskan dan menarik minat pembaca dan non-pembaca, tua ataupun 

muda. Mengunakan cara kreatif dalam melipat kertas untuk membuat gerakan, 

seniman pop-up mengubah halaman yang dicetak dari bentuk dua dimensi 

menjadi bentuk tiga dimensi. Benda yang bergerak memiliki mekanisme seperti 

flaps, pull-tabs, dan vollveles yang menyebabkan gerakan di halaman buku. Pop-

up menggunakan berbagai jenis lipatan yang menyebabkan angka untuk 

mengangkat, naik dan terungkap, atau terungkap dan memperpanjan saat halaman 

pada buku di buka. Meskipun perubahan teknologi, bahan, mekanisme, buku 

kontenporer, dan seperti para pendahulunya, saat ini pop-up masih dirakit dengan 

tangan dan berbagai beberapa prinsip pembangunan yang sama. 
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Gambar 4.9 Buku Paper Engineering: Fold, Pull, Pop and Turn 

Sumber : www.popuplady.com 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur mengenai 

pemilihan media, berikut observasi mengenai kelebihan media buku pop-up di 

banding media online atau elektronik lainnya, yaitu: 

a. Buku, pada umumnya memiliki sifat yang lebih praktis karena hanya 

membutuhkan sumber cahaya untuk membacanya. Berbeda dengan 

peralatan elektronik yang sangat membutuhkan listrik yang sekarang 

belum memiliki teknologi untuk digunakan secara terus menerus. 

b. Pop-up bersifat interaktif yang membutuhkan partisipasi aktif pembaca 

untuk membuka, menutup, menarik tab, ataupun memutar roda 

mekanisme pada rancangan buku. Hal ini menimbulkan pengalaman yang 
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melekat lebih kuat dalam fikiran anak – anak sehingga pesan dan isi yang 

terkandung dalam buku dapat di pahami lebih cepat. 

c. Buku pop-up banyak memberikan kejutan dalam setiap halaman yang 

dibuka, hal ini dapat membuat isi pada buku lebih menarik dan 

menyenangkan untuk dinikmati. 

d. Buku pop-up memiliki kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin 

ditampilkan agar lebih terasa. Tampilan visual yang memiliki dimensi 

membuat buku pop-up terasa nyata dengan adanya kejutan yang diberikan 

dalam setiap halamannya 

 

4.1.4  Hasil Creative Brief 

Bedasarkan hasil dari pengumpulan data mengenai kesian Dongkrek 

Maduun yang telah diperoleh, maka dapat dianalisi Segmentasi, Targetting, 

Posisitioning (STP) dan Unique Selling Propositioning (USP) yang akan 

digunakan sebagai target konsumen dalam perancangan buku pop-up kesenian 

Dongkrek Madiun sebagai berikiut: 

a. Segmentasi dan Targetting 

1. Demografis 

a. Target audiens  : Anak – anak 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan Perempuan 

Usia    : 6 – 12 tahun 

Jenjang Pendidikan  : Taman Kanak – Sekolah Dasar kelas 6 
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b. Target Marketing  : Orang Tua 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan Perempuan 

Usia    : 30 – 50 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta, Pengusaha, Pegawai 

Negeri/Swasta 

Pendidikan   : Minimal Sekolah Menengah Atas/SMK 

Pendapatan   : Diatas Rp. 5.000.000 

Kelas Sosial   : Kelas Menengah Keatas 

2. Geografis 

a. Wilayah   : Pedesaan dan Perkotaan 

b. Ukuran Kota   : Umunnya yang tinggal di perkotaan serta  

                   mudah menjangkau toko buku 

c. Iklim    : Tropis 

3. Psikografis 

a. Gaya Hidup   : Aktif, suka membaca buku, memiliki 

imajinasi  

        tinggi 

4. Kepribadian   : Keingintahuan yang tinggi, aktif, dan mudah  

        terpengaruh 
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5.  Behavioral 

Anak – anak yang kurang mengenal kekayaan kesenian Indonesia, 

terpengaruh oleh budaya asing, kurang aktif dalam lingkungan sosial, tidak suka 

membaca buku, anak – anak yang suga bermain game, dan terpengaruh oleh 

jejaring sosial. Dengan adanya perancangan buku pop-up kesenian Dongkrek 

Madiun sebagai pengenalan kesenian tradisional yang dimiliki Negara Indoneseia 

kepada anak – anak. Agar mereka tidak melupakan warisan kesenian daerahnya 

sendiri dan menjauhkan anak – anak dari pengaruh negatif dari budaya asing yang 

kini semakin menggeser budaya lokal Indonesia. 

b. Positioning 

 Positioning merupakan hal yang penting dalam Perangcangan buku pop-up 

kesenian Dongkrek Madiun menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya 

mengenalkan budaya lokal kepada anak – anak, diharapkan sampai kepada target 

utama dan target skunder yang dituju. Buku pop-up kesenia Dongkrek Madiun ini 

menepatkan diri sebagai media baru dalam mengenalkan kesenian Dongkrek 

Madiun agar lebih menarik untuk menumbuhkan minat menbaca dan kecintaan 

anak – anak terhadap kesenian daerahnya dengan menggunakan buku pop-up 

menggunakan teknik pull-tabs. Sehingga positioning buku ini adalah media untuk 

memperkenalkan buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun menggunakan teknik 

pull-tabs sebagai upaya mengenalkan budaya lokal semenarik mungkin yang 

disesuaikan dengan targer usia yang dituju, yaitu usia anak – anak usia 6 – 12 

tahun. 

c. Unique Selling Proposition (USP) 
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Adanya keunikan tesendiri dalam sebuah produk dalm persaingan dunia bisnis 

merupakan hal yang sangat penting, karena adanya kunikan dalam sebuah produk 

tersebut dapat dijadikan pembeda antara produk lainnya sehingga dapat memiliki 

kekuatan dalam menarik target pasar. Keunikan suatu produk dapat menjadikan 

produk memiliki kemungkinan untuk lebih digemari konsumen dibandingkan 

dengan kompetitornya dan keunikan tersebut dikenal dengan istilah Unique 

Selling Proposition. Dalam buku ini, Unique Selling Proposition yang dimiliki 

oleh kesenian Dongkrek Madiun adalah memadukan kebudayaan Islam, 

kebudayaan Cina, dan kebudayaan masyarakat Jawa yang ditunjukkan pada alat 

musik yang digunakan dan juga dari tokoh utama yaitu Eyang Palang yang 

mengajarkan untuk peduli terhadap sesama. 

4.1.5  Studi Kompetitor 

 Studi kompetitor ini dilakukan sebagai acuan untuk memperkuat konsep 

dan ide yang akan dituangkan dalam buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun 

dengan menggunakan teknik pull-tabs sebagai upaya mengenalkan budaya lokal 

kepada anak – anak, maka dilakukan kajian terhadap buku yang sejenis. Berikut 

ini adalah contohnya: 

a.      Reog Ponorogo 

Pada kajian ini, buku Reog Ponorogo yang dibuat oleh Herry Lisbijanto 

yang di tebitkan oleh Graha Ilmu. Buku ini membahas tentang segala sesuatu 

tentang Reog yang merupakan kesenian tradisional rakyat Ponorogo. Buku ini 

menjelaskan asal mula Reog menurut berbagai macam versi, tarian yang di 

tampilkan dalam kesenian Reog, peralatan yang digunakan hingga para pemain 
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yang terlibat didalamnya. Pengemasan yang menarik dengan menggunakan 

viasualisasi berupa foto yang  memiliki penjelasan yang sangat mendetail. Disini 

penulis mencoba menjelaskan bahwa kesenian Reog dapat dikaitkan dengan 

pembetukan karakter bangsa dan sebagai salah satu kesenian asli Indonesia yagn 

memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Berikut adalah tampilan dari 

buku Reog Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Buku Reog Ponorogo 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 

 

 Kelebihan dari buku ini secara visual setiap gambar yang ditampilkan 

memiliki penjelasan yang sangat lengkap sehingga orang yang membacanya 

memahami betul tentang kesenian kesenian Reog Ponorogo. Buku ini telah 

menciptakan citra di masyarakat bahwa didalam kesenian Reog Ponorogo tidak 
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hanya terlihat mistik atau sakral, tetapi juga didalam kesenian tersebut memiliki 

nilai moral. 

 Kekurangan dari buku ini adalah dari segi gambar yang menggunakan 

warna hitam putih sehingga menimbulkan perbedaan warna dengan yang aslinya 

dan menjadi kurang menarik perhatian dari para pembacanya, 

 Pada buku ini yang menjadi acuan penulis adalah penjelasan dari setiap 

tokoh dan alat musik kesenian Reog Ponorogo, buku ini juga sangat detail dalam 

menjelaskan seperti apa kesenian Reog Ponorogo itu sendiri.  

b.      Asal - usul Reog Ponorogo 

Pada kajian ini, buku asal – usul Reog Ponorogo yang dibuat oleh M.B 

Rahimsyah AR. yang di tebitkan oleh Karya Anda, Anggota IKAPI. Buku ini 

membahas cerita asal – usul Reog Ponorogo yang berkembang dimasyarakat luas 

terpecah menjadi beberapa versi. Menurut buku ini Reog ponorogo adalah 

gambaran penggalan kisah panjang cerita Panji Asamara Bangun dengan Dewi 

Sekarjati pada jaman kerajaan Kediri. Buku ini penting untuk kalangan pelajar, 

pengamat kebudayaan dan masyarakat luas, khususnya masyarakat Ponorogo. 

Bagi pelajar, dapat digunakan dapat digunakan dalam pembuatan resensi dan 

menabah pengetahuan sejarah. Bagi pengamat kebudayaan, dapat digunakan 

sebagai sumber pengetahuan sejarah atau bahkan untuk diteliti lebih lanjut. Dan 

bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat Ponorogo, buku ini dapat 

menambah pengetahuan tentang kebudayaan daerah. Berikit adalah tanpilan buku 

asal – usul Reog Ponorogo. 
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Gambar 4.11 Buku Asal – usul Reog Ponorogo 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 

 

 Kelebihan dari buku ini adalah buku yang menceritaka sebuah cerita 

populer di masyarakat Ponogo tentang tarian Reog yang merupakan keunikan dari 

kota Ponorogo itu sendiri. Alur cerita maju dan mencapai klimaks di akhir 

merangsang pembaca untuk membaca sampai mengetahui akhir cerita. Selain itu 

pengarang juga menyertakan gambar ilustrasi yang menarik. 

 Kelemahan dari buku ini adalah dari cerita tentang asal – usul Reog 

Ponorogo yang berkembang di masyarakat ada berbagai versi. Sumber dari cerita 

di buku ini belum kuat, belum terbukti kebenarannya. 

 Pada buku ini yang menjadi acuan penulis adalah dari segi viualisasi 

gambar yang berwana untuk menarik minat pembacanya dan menjelaskan tentang 
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sejarah dan kebudayaan daerah untuk kalangan pelajar, kalangan kebuyaaan dan 

masyarakat.  

4.2 Analisa SWOT 

 Analisa SWOT adalah metode perancangan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu produk atau suatu usaha 

bisnis. SWOT dipergunakan untuk menilai ulang (revaluasi) suatu hal yang telah 

ada dan telah diputuskan sebelumnya dengan tujuan meminimumkan resiko yang 

mungkin timbul. Langkahnya dengan mengoptimalkan segi positif yang 

mendukung serta meminimalkan segi negatif yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan keputusan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau produk dan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menfukung dan yang tidak 

dalam mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. 
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Tabel 4.1 Tabel SWOT  

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

 

 

            Internal 

 

 

 

 

 

 

 

     Eksternal 

Strenght 

- Jenis buku pop-up yang 

pertamakali membahas 

tentang kesenian Dongkrek 

Madiun 

- Jenis kesenian yang 

menggunakan alat musik 

dengan menggabungkan 

budaya Islam, China dan 

kebudayaan masyarakat 

Jawa 

- Buku yang menggunaka 

metode pop-up dengan 

teknik pull-tabs 

- Buku pop-up dengan 

teknik pull-tabs memiliki 

kemampuan untuk 

memperkuat kesan 

yang ingin 

ditampilkan agar lebih 

terasa 

Weakness 

- Cukup mahalnya harga 

kertas yang berkualitas 

baik 

- Dari beberapa kesenian di 

Jawa Timur, hanya 

kesenian Dongkrek saja 

yang kurang dikenal di 

masyarakat 

- Kurangnya publikasi 

tentang kesenian daerah 

 

Opportunity 

- Buku yang memuat 

kesenian daerah dalam 

bentuk buku pop-up yang 

sangat jarang ditemui  

- Banyaknya buku yang 

hanya menggunakan warna 

hitam putih 

S – O 

- Memaksimalakan keunikan 

dari kesenian Dongkrek 

Madiun dengan 

menggunakan buku pop-up 

dengan teknik pull-tabs 

agar memiliki daya tarik 

yang tinggi 

 

W – O 

- Merancang buku pop-up 

dengan menggunakan 

kertas kualitas standar adar 

mudah dijankau  

Threat 

- Banyaknya jenis buku 

pop-up dari negara asing 

yang memasuki pasar 

dagang Indonesia 

- Sulitnya proses produksi 

yang menyebabkan belum 

adanya penerbit yang mau 

dan mampu mencetak 

buku pop-up di Indonesia 

S – T 

- Merancang buku kesenian 

yang dikemas dengan 

menggunakan metode pop-

up dengan menggunakan 

teknik pull-tabs 

 

W – T 

- Belum adanya jenis buku 

pop-up terbitan Indonesia, 

membuat jenis buku pop-

up dari luar semakin mudah 

menguasai pasar Indonesia 

Strategi Utama : Dengan merancang buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun dengan 

menggunakan teknik pull-tabs yang berisikan keunikan dari jenis alat musik kesenian Dongkrek 

agar memiliki daya tarik terhadap audien, sehingga audien tidak hanya sekedar tahu tengtang 

keseninan Dongkrek Madiun tetapi juga dapat memahaminya.  
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4.3 Keyword 

 Pemilihan kata kunci atau keyword dengan judul penelitian “Perancangan 

Buku Pop-Up Kesenian Dongkrek Madiun Mnggunakan Teknik Pull-Tabs 

sebagai upaya mengenalkan Budaya Lokal kepada Anak – anak” ini sudah dipilih 

dengan menggunakan dasar acuan terhadap analisis data yang dilakukan. 

Penentuan keyword diambil dari hasil analisis SWOT yang mana sumber analisis 

SWOT tersebut terdiri dari wawancara, observasi, STP, studi literatur, studi 

kompetitor, dan beberapa data penunjang lainnya. 
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Pada gambar 4.12 Konsep perancangna karya yang akan digunakan dalam 

perangcangan buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun ini adalah believe. Kata 

believe diambil berdasarkan tiga kata kunci umumnya, yaitu search, 

interpretation, sensible kemudian disatukan dan menghasilkan kata believe selain 

itu kata “Belive” juga didapat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa 

kesenian Dongkrek hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat desa 

Mejayan sebagai pengusir pagebluk. Deskripsi dari kata “Believe” adalah 

mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata menganggap atau 

yakin bahwa sesuatu itu benar – benar ada. Artinya, konsep “Believe” dihadirkan 

untuk dapat menyakinkan kepada audien bahwa kesenian Dongkrek Madiun 

sampai sekarang masih dipercaya sebagai sarana untuk menolak bala dan 

memohon keselamatan bagi masyarakat. Maka dari itu diharapkan perangcangan 

buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun menggunakan teknik pull-tabs ini dapat 

membuat target audien memahami dari kesenian Dongkrek itu sendiri, bukan 

hanya dilihat dari sakralnya tetapi juga dapat dilihat dari fungsi kesenian 

Dongkrek itu. 

Dengan konsep “Believe”, diharapkan kesenian Dongkrek Madiun dapat 

diyakini keberadaan baik sebagai kesenian asal Jawa Timur khususnya Madiun 

dan juga kesenian yang di sakralkan tetapi memiliki fungsi tersediri dari 

pementasannya. Selain itu dapat menjadi salah satu bentuk promosi terhadap 

kesenian Dongkrek Madiun berupa buku kesenian, sehingga kesenian Dongkrek 

Madiun dapat dikenal di masyarakat. 
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4.4  Perancangan Karya 
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 Dalam merancang sebuah buku perlu adanya tujuan yang sesuai dengan 

target konsumennya. Tujuan dari perancangan buku pop-up ini adalah dapat 

memberikan pengaruh besar dalam mempengaruhi target audien sehingga pesan 

yang ada dalam buku dapat dikomunikasikan dengan baik. Kesenian Dongkrek 

dalam bentuk buku po-up ini dapat dijadikan media pembelajaran yang mudah 

untuk memperkenalkan kesenian daerah serta dapat menampilkan tokoh dan jenis 

alat musik yang digunakan dalam pementasannya dan apa fungsi sebenarnya dari 

kesenian Dongkrek tersebut. 

 Para pembaca ataupun konsumen akan disuguhkan dengan teknik pop-up 

yang digunakan dalam buku ini, seperti pull-tabs, volvelles, dan v-folding 

sehingga tidak merasa jenuh saat membacanya. Jenis karakter dan alat musik yang 

di tampilkan juga tidak jauh dengan yang aslinya sehingga target audien dapat 

memahami seperti apa bentuk dari kesenian Dongkrek tersebut. Selain itu juga 

dapat membantu dalam mengkomunikasikan pesan yang ada dalam kesenian 

Dongkrek kepada anak – anak karena media yang digunakan berupa buku pop-up 

yang menyajikan unsur tiga dimensi pada saat membukanya. 

 

4.4.1  Strategi Kreatif 

 Strategi kreatif yang digunakan dalam perancangan buku pop-up perlu 

adanya strategi kreatif visual untuk merangsang minat baca buku kepada anak – 

anak terhadap kesenian Dongkrek Madiun dengan mengemasnya dalam bentuk 

buku pop-up. Buku pop-up kesenian Dongkrek Madiun akan disertai dengan 
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teknik pop-up, seperti Pull-tabs, volvelles, v-folding. Unsur strategi kreatif yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Ukuran dan Halamn Buku 

 

1. Jenis buku   : Buku Kesenian 

2. Dimensi buku   : 19 cm x 21 cm 

3. Jumlah halaman   : 10 halaman 

4. Gramateur isi buku  : 210 gr 

5. Gramateur Cover  : 260 gr 

6. Finishing    : Hardcover dan laminasi glossy 

 

Posisi buku dalam perancangan buku pop-up ini menggunakan posisi 

landscape karena bagian besar buku bacaan anak – anak adalah landscape. Hal 

tersebut dilakukan berdasarkan perimbangan yang dapat mempermudah 

penyusunan informasi visual maupun teks yang akan ditampilkan dan 

mempermudah anak – anak dalam membukanya. Ukuran yagn digunakan dengan 

pertimbangan readibility dan legibility, legibility memiliki tingkatan yang lebih 

mutlak. Artinya, jika suatu typeface dikatakan legibility atau jelas, maka ia pasti 

jelas dibaca pada ukuran berapapun, sedangkan readibility adalah tingkatan 

seberapa mudah sebuah rangakaian huruf dapat dibaca. Rangkaian huruf yang  

membentuk sebuah pesan verbal ketika dibaca dan diproyeksikan sangat 

dipengaruhi oleh resolusi (Kusrianto, 2004:40). Penggunaan finishing hardcover 
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pada cover buku juga diharapkan mampu bertahan lama dan dapat menumpu 

beban dari teknik pop-up yang ada didalamnya. 

b. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku pop-up ini adalah bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis pendidikan 

dan jenjang sekolah, mulai dari TK sampai Penguruan Tinggi. Oleh karena 

fungsinya tersebut, maka bahasa memegang peranan penting sebagai alat 

komunikasi. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia 

secara teratur, yang mempegunakan bunyi sebagai alatnya (Depdikbut, 1995:5), 

sehingga peran bahasa sangat penting dalam mengkomunikasikan sesuatu, seperti 

halnya dalm buku po-up ini. Bahasa yang ringan dan dengan adanya kosakata 

baru dapat mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan kosakata anak 

dengan pesat saat belajar kata dan arti baru, yang didukung oleh pernyataan 

(Kusumoputro, 1992:11), kedua kemampuan yakni bahasa dan bicara adalah dua 

pengertian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain juga berkaitan 

dengan proses berfikir. Oleh karena itu, kosakata dapat mempengaruhi apa yang 

akan disampaikan oleh anak sehingga dangan penggunaan bahasa yang ringan dan 

mudah dipahami dapat mempermudah anak dalam membaca dan juga 

mempermudah dalam memperkenalkan kesenian Dongkrek Madiun sebagai 

warisan budaya lokal. 

c. Teknik Visual 

Teknik visualisasi merupan cara yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan visualisasi sebuah karya. Teknik visualisasi yang akan digunakan dalm 
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perancangan buku pop-up ini adalah menggunakan penggambaran karakter tokoh 

dan alat musik yang menyerupai bentuk aslinya yang dibuat secara digital 

(vector). Alasanya, gambar vector bisa diubah ke berbagai ukuran dan juga dapat 

dicetak dengan tingakat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan 

ketajaman gambar dan karakter tokoh maupun latar tempat disesuaikan dengan 

konsep yang telah dipilih. 

d. Layout 

Layout merupakan tata letak atau penataan elemen visual yanga akan 

digunakan sehingga dapat menarik minat pembaca. Prinsip layout antara lain 

urutan, penekanan, keseimbangan, kesatuan, dan konsistensi (Rustan, 2008:13). 

Jenis desain layout yang akan digunakan adalah picture window layout dimana 

tampilan gambar besar menjadi ciri utama dan diikuti dengan headline, 

keterangan gambar hanya memiliki porsi yang kecil. Sedangkan keseimbangan 

pada layout yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, elemen desain tidak 

merata di poros tengah halaman dan mengandalkan permainan visual seperti 

skala. kontras, warna untuk mencapai keseimbangan dengan tidak beraturan. 

e. Tipografi 

Tipografi adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah layout, tipografi 

tidak hanya sekedar pemilihan jenis font tetapi juga harus memperhatikan jarak 

yang akan digunakan. Tipografi yang akan digunakan dalam perancangan buku 

pop-up ini adalah dari pemilihan keyword yang telah dilakukan, yaitu “Believe”. 

Sehingga dari keyword tersebut terdapat 2 jenis font yang akan digunakan yaitu 
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Caviar Dreams dan Square721 BT Roman. Jenis font yagn dipilih juga 

disesuaikan dengan target audien agar mudah dibaca dan mudah diingat. 

1. Headline 

Headline yang digunakan dalam buku pop-up ini adalah “Kesenian 

Dongkrek”, pemilihan headline tersebut berdasarkan isi yang akan di 

tampilkan dalam buku pop-up ini. Pemilihan headline tidak hanya sekedar 

memikirkan panjang atau pendeknya suatu kata saja tetapi bagaimana kata 

tersebut mudah untuk di ingat, menarik perhatian dan informatif. 

Jenis font yang akan digunakan untuk judul buku ini adalah caviar 

dreams. Font tersebut dipilih karena jenis font yangmudah diingat, mudah 

diterbaca dan sesuai dengan anak – anak. 

 

Gambar 4.14 Tipografi “Caviar Dreams Bold” 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2016 

Pemilihan font “caviar dreams bold” yag dipakai untuk headline judul 

pada gambar 4.14 di atas, jenis font tersebut dinilai sesuai karena karakter 

yang dimiliki sesuai dengan isi apa yang akan di tampilkan dalam buku 

ini. 
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2. Tagline 

Sebuah tagline diharapkan mudah dibaca dan dapat menaik pembaca 

petama kali, sehingga jenis huruf dan kalimat yang digunakan haruslah 

yang mudah untuk terbaca, tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek 

yang terpenting adalah bagaimana sebuah tagline dapat menarik perhatian. 

Tagline yang ditampilkan pada buku pup-up ini adalah “Menari di atas 

ragama Budaya” sesuai dengan tujuan dari pembuatan buku pop-up, yaitu 

memperkenalkan kesenian Dongkrek sebagai warisan budaya lokal yang 

harus dilestarikan dan diakui sebagai budaya Indonesia. Jenis font yang 

digunakan untuk tagline adalah “Square721 BT Roman” yang terlihat pada 

gambar 4.15 dibawah ini : 

 

Gambar 4.15 Tipografi “Square721 BT Roman” 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2016 

  Pemilihan tipografi ”Square721 BT Roman” yang digunakan 

pada tagline dengan alasan jenis huruf ini mudah untuk dibaca pertama kali 

karena memiliki karakter tegas dan cocok sebagai penegas dari judul buku pop-up 

ini. 

f. Warna 

Warna merupakan unsur penting dalam pembuatan sebuah karya, menarik 

atau tidaknya sebuah karya salah satunya ditentukan oleh warna karena para 
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ilmuan yakin bahwa presepsi visual bergantung kepada interpretasi otak terhadap 

suatu rangsangan berupa warna yang diterima oleh otak. Warna yang akan 

digunakan dalam perancangana ini adalah warna primer dan warna secondary. 

Warna primer merupakan warna dasar yang tidak merupakan campuran dari 

warna lain, seperti merah, birur, dan kuning. Sedangkan warna skunder adalah 

hasil pencampuran warna primer dengan 1:1, seperti warna jingga dan ungu 

(Darmaprawira, 2002:30-45).  

Warna yang digunakan tidak jauh berbeda dengan warna dari tokoh utama 

yaitu tokoh Eyang Palang (kakek tua), dimana topeng dari tokoh Eyang Palang 

tersebut menggunakan warna coklat, karena dengan menyamakan warna asli yang 

ada di tokoh utama dapat menjadikan fokus. Sedangkan untuk suasana 

background menampilkan pedesaan, hal ini ditunjukkan sebagai pelaksanaan atau 

pertunjukakan kesenian Dongkrek dan fungsi dari kesenian itu dan warna yang 

digunakan untuk suasana alam tersebut menggunakan warna hangat, seperti hijau 

dan kuning dan menggunakan warna dingin, seperti coklat dan biru. Warna 

tersebut dikombinasikan agar sesuai dengan konsep dan target audien, yaitu anak 

– anak. Sehingga terpilih warna sebagai berikut. 

 

Gambar 4.16 Warna Yang Terpilih Sesuai Konsep 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2016) 
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 Dipilihnya warna di atas sesuai dengan konsep yang diambil yaitu 

“Believe”, oleh karena itu pemilihan warna biru yang memiliki kesan 

kepercayaan, perlindungan, dan kesadaran. Warna kedua yang sesuai dengan 

konsep “Believe” yaitu, warna ungu yang mempunyai kesan pengaruh, 

kepercayaan yang dalam, kekuatan spiritual. Sedangkan terpilihnya warna coklat 

diambil dari tokoh utama Eyang Palang (kakek tua), warna coklat juga memiliki 

kesan kejadian khusus, kesederhanaan, praktis dan kerja keras (Sanyoto, 2009:54-

57). 

g. Sinopsis 

Tahun 1867 yang telah diyakini sebagai masa awal kemunculannya, 

Dongkrek tidak dianggap sebagai seni melainkan sebagai bentuk upacara ritual. 

Menurut kisah yang berkembang di masyarakat Mejayan hingga saat ini, ritual itu 

ditunjukan untuk mengusir pagebluk yang melanda Mejayan. Dongkrek dengan 

prosesi arak – arakan ini di tampilkan setiap tahun pada bulan Sura (sistem 

penanggalan Jawa). Sajian ini, sampai sekarang masih dipercaya sebagai sarana 

untuk menolak bala dan memohon keselamatan bagi masyarakat. 

Bentuk tari dalam prosesi arak – arakan dibagi berdasarkan karakter tokoh 

yang disajikan. Kelompok tersebut terdiri dari sajian gerak topeng wanita perot, 

topeng wanita cantik, gendruwo, dan tokoh orang tua (Eyang Palang). Tokoh 

wanita perot dan catik merupakan gambaran dari tokoh abdi kinasih Eyang 

Palang yang menjadi simbol loyalitas dan dedikasi tinggi seorang abdi. Tokoh 

gendruwo merupakan cerminan dari karakter raksasa yang gagah. 
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h. Teknik Pop-up 

Jenis teknik pop-up yang digunakan dalam buku ini merupakan salah satu 

keunikan dan ciri khas dalam isi buku ini. Buku pop-up ini menggunakan teknik 

pull-tabs, v-folding, dan volvelles, dimana ketiga teknik tersebut dapat 

memunculkan objek utama ataupun informasi dalam kesenian Dongkrek. Dengan 

menggabungkan teknik pull-tabs dan v-folding dapat menghasilkan dua 

pergerakan langsung di dalam tokoh dan saat menyampaikan informasi tentang 

karakter tersebut. Penerapan teknik volvelles digunakan dalam menampilkan 

keseluruhan tokoh agar dapat digerakkan sekaligus,hal ini diharapkan agar target 

audien mengerti bagaimana tarian yang disajikan dalam kesenian Dongkrek 

tersebut. 

 

4.4.2 Perancangan Media 

 Media yang digunakan dalam perancangan buku pop-up ini dibagi 

menjadi dua macam, yaitu media utama dan media pendukung.Media utama yang 

digunakan adalah buku pop-up dengan menggunakan teknik pull-tabs, sedangkan 

media pendukung yang digunakan sebagai media publikasi dan sebagai media 

promosi buku pop-up ini. Berikut adalah media yang digunakan dalam proses 

perancangannya : 

a. Buku Pop-up 

Pemilihan media buku pop-up ini selain memiliki pengemasan yang 

menarik dan informasi yang mendalam, juga jarangnya ditemukan buku mengenai 

kesenian Dongkrek yang dikemas menarik dan visualisasi yang menarik, seperti 
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buku pop-up yang dapat menjadi daya tarik untuk anak – anak. Media ini juga 

berfungsi sebagai media utama yang dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

memperkenalkan kesenian Dongkrek Madiun kepada anak – anak dan agar dapat 

merangsang minat baca anak dengan pengemasan yang menarik, yaitu dengan 

menggunakan teknik pop-up pull-tabs, v-folding dan volvelles. 

Sebagai pendukung estetika dan kejelasan dari gambar yang dimuat, perlu 

memperhatikan readibility dan legibility dalam pembuatan buku pop-up ini, maka 

perlua adanya beberapa kriteria yang digunakan sebagai acuan. Ukuran yang 

digunakan dalam buku pop-up ini adalah 19cm x 21cm, dengan cover buku 

menggunakan hardcover dan dilaminasi glossy agar buku ini dapat bertahan lama 

serta kuat menahan beban dari teknik pop-up yang ada didalamnya. Sedangkan isi 

buku menggunakan jenis kertas Linnen dengan gramateur 210 gram dan dengan 

menggunakan sistem cetak full colour. 

b. Media Pendukung 

Untuk media pendukung buku pop-up ini yang digunakan sebagai media 

publikasi serta media promosi untuk mendukung media utamanya, maka 

dibutuhkan beberapa jenis media paling efektif yang paing menarik minat baca 

target audien dan target market, yaitu : 

 

1. Poster 

Media ini dapat mudah dibaca, mudah dilihat dan dapat menarik 

perhatian target audien serta target market yang dituju karena mengetahui 

infomasi sekilas mengenai buku pop-up ini. Poster yang akan digunakan 
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berukuran A3, yaitu 42cm x 29.7cm dengan menggunakan jenis kertas art 

paper 260 gram dan dicetak full colour. 

2. Note Book 

Penggunaan note book sebagai media pendukung karena dengan 

adanya note book yang dapat digunakan untuk menulis sesuatu ,dirasa 

dapat menarik perhatian target audien. 

3. Stiker 

Penggunaan media stiker ini sebagai pelengkap dari buku pop-up yang 

dan termasuk salah satu media yang efektif sebagai media promosi karena 

stiker dapat ditempel dimana saja sebagai hiasan. 

4. Gantungan kunci 

Penggunaan media berupa gantungan kunci ini sebagai media 

publikasi dan promosi yang memiliki tingkat ketahanan atau jangka watu 

poemakaian yang lama dibandingkan dengan media cetak yang lainnya. 

5. Pembatas Buku 

Tidak lengkap rasanya jika sebuah buku yang dibuat tanpa adanya 

pembatas buku sebagai media pendukungnya karena media ini sangat 

berfungsi sebagai penanda setelah kita membaca buku untuk 

mengingatkan di halaman berapa kita terakhir membaca buku dan media 

ini sesuai dengan kebutuhan buku pop-up ini. 
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4.4.3 Ukuran Buku Pop-up 

 Ukuran kertas pada perancangan buku pop-up ini , yaitu panjang 42cm x 

lebar 19cm dengan menggunakan kertas A3. Ukuran kertas A3 (42,0cm x 29,7cm) 

merupakan ukuran standar internasional. Ukuran A3 juga lebih hemat biaya jika 

dibandingkan dengan ukuran kertas A2. Penggunaan Ukuran 42cm x 19cm, agar 

dapat mempermudah dalam penyusunan informasi visual maupun teks yang akan 

ditampilkan. Selain itu ukuran yang digunakan dengan pertimbangan readibility 

dan legibility, legibility memiliki tingkatan yang lebih mutlak. Artinya, jika suatu 

typeface dikatakan legible atau jelas, maka ia pasti jelas dibaca pada ukuran 

berapapun, sedangkan readiblity adalah tingkatan seberapa mudah sebuah 

rangkaian huruf dapat dibaca. Rangkaian huruf yang membentuk sebuah pesan - 

pesan verbal ketika dibaca dan  diproyeksikan sangat dipengaruhi oleh resolusi 

(Kusrianto, 2004:40). 

 

Gambar 4.17 Ukuran Kertas Standar Internasional Seri A 

(Sumber : dic.academic.ru, 2016) 
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Pada gambar 4.17 menunjukkan ukuran kertas standar internasional 

dengan seri A untuk mempermudah dalam memperhitungkan biaya yang 

dikeluarkan untuk pembuatan buku pop-up ini sekaligus dapat meminimalkan 

biaya. Selain itu juga berguna untuk pembagian antara visual, teks dan teknik pop-

up yang digunakan saat mengetahui ukuran kertas. 

Penggunaan kertas linnen dengan gramateur 210 gram dalam buku pop-up 

ini dinilai mampu menahan teknik pop-up yang digunakan dan pada saat melipat 

kertas. Pada bagian cover depan dan belakang menggunakan kertas linnen 210 

gram yang dilapisi dengan penjilidan hardcover dan laminasi glossy agar jangka 

waktu usia buku lebih tahan lama dan sebagai pendukung kekuatan dalam 

menahan isi buku, karena buku pop-up ini memerlukan keleluasaan dalam 

membukanya sebesar 180 derajat. Selain itu, juga dapat menjadi pelindung agar  

buku pop-up ini tidak mudah rusak, retak dan tergores. 

 

4.4.4 Perancangan Desain Layout 

a. Cover Depan dan Belakang 

 
Gambar 4.18 Sketsa Cover Depan dan Belakang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Tahun 1867 yang telah diyakini sebagai masa awal kemunculannya, 

Dongkrek tidak dianggap sebagai seni melainkan sebagai bentuk upacara ritual. 

Menurut kisah yang berkembang di masyarakat Mejayan hingga saat ini, ritual itu 

ditunjukan untuk mengusir pagebluk yang melanda Mejayan. Dongkrek dengan 

prosesi arak – arakan ini di tampilkan setiap tahun pada bulan Sura (sistem 

penanggalan Jawa). Sajian ini, sampai sekarang masih dipercaya sebagai sarana 

untuk menolak bala dan memohon keselamatan bagi masyarakat. 

Bentuk tari dalam prosesi arak – arakan dibagi berdasarkan karakter tokoh 

yang disajikan. Kelompok tersebut terdiri dari sajian gerak topeng wanita perot, 

topeng wanita cantik, gendruwo, dan tokoh orang tua (Eyang Palang). Tokoh 

wanita perot dan catik merupakan gambaran dari tokoh abdi kinasih Eyang 

Palang yang menjadi simbol loyalitas dan dedikasi tinggi seorang abdi. Tokoh 

gendruwo merupakan cerminan dari karakter raksasa yang gagah. 

b. Sejarah Singkat Kesenian Dongkrek 

 

Gambar 4.19 Sketsa Halaman Awal 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Tahun 1867 yang telah diyakini sebagai masa awal kemunculannya, 

Dongkrek tidak dianggap sebagai seni melainkan sebagai bentuk upacara ritual. 

Menurut kisah yang berkembang di masyarakat Mejayan hingga saat ini, ritual itu 

ditunjukan untuk mengusir pagebluk yang melanda Mejayan. Sajian Dongkrek 

berupa arak – arakan yang diikuti oleh 3 orang penari, iringan bunyian dan 

beberapa tokoh masyarakat. Tiga penari yang dimaksud terdiri dari tokoh 

gendruwo, wanita perot, dan tokoh tua. Jenis musik iringan yang digunakan 

terdiri dari bedug, korek, gong beri, dan kentongan. 

c. Penjelasan Tokoh Kakek dan 2 Wanita 

 

Gambar 4.20 Sketsa Halaman 1 - 2 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 

1. Tokoh kakek 

Dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan bagi masyarakat  

(sakti), cakap di bebagai bidang, serta peduli, sehingga ia harus menyelesaikan 

pagebluk di desa mejayan. Tokoh tua ini merupakan gambaran dari sesepuh 

Mejayan yang dikenal dengan nama Eyang Palang. 

2. Tokoh Wanita 
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 Kedua topeng ini mengenakan sanggul seolah – olah hal itu 

menggambarkan keberadaan wanita di Jawa pada umumnya. Masyarakat 

mengenal tokoh wanita bertopeng putih dari ciri khas yang dimiliki, yaitu: dari 

bentuk mulutnya yang sengaja dibuat dalam posisi perot, dan “tompel” pasa salah 

satu bagian wajahnya.  Ciri – ciri fisik ini membuat tokoh ini dikarakterkan 

sebagai perwujudan Roro Tumpi atau Roro Perot. Untuk topeng wanita yang 

satunya, dicirikan oleh keberadaan parasnya yang ayu (cantik), tatapan mata yang 

sendu, dan sedikit tersenyum. Kesan ekspresi ini kemudian menbuat topeng ini 

sering disebut sebagai perwujudan dari karakter wanita yang lembut, keibuan, dan 

cantik. Ciri – ciri fisik ini membuat tokoh ini dikarakterkan sebagai perwujudan 

Roro Tumpi atau Roro ayu. 

d. Penjelasan Tokoh Gendruwo 

 
Gambar 4.21 Sketsa halaman 3 - 4 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Tokoh ini digambarkan memiliki mata melotot (terkesan angker), dengan 

empat taring besar seolah menggambarkan kekejaman yang berlebih. Selain itu, 
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tokoh ini juga digambarkan memiliki rambut gimbal dan panjang. Karakter galak, 

beringas, dan kejam erat muncul sebagai kesan dalam memahami sifat ketokohan 

tersebut. Hal ini turut dimaknai sebagai pagebluk yang sedang melanda 

masyarakat di wilayah Mejayan. 

e. Alat Musik 

 

Gambar 4.22 Sketsa halaman 5 - 6 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 

Gambar 4.23 Sketsa halaman 7 - 8 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Gambar 4.24 Sketsa halaman 9 - 10 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 

1. Alat Musik Korek 

Bunyi suara yang dihasilkan cukup sederhana, tetapi sangat khas, yaitu : 

“krek..krek..krek”. Jika diputar dengan kencang pada tangkanginya, akan 

menghasilkan bunyi, “erek-erek-erek-erek” 

2. Alat Musik Kenung 

Untuk menghasilkan bunyi,alat musik kenung harus dipukul menggunakan 

tongkat kecil yang berbalut kain. Bunyi suara yang dihasilkan menjadi lebih 

mirip “thuk”. 

3. Alat Musik Bedug 

Ukuran bedug Dongkrek terlihat lebih kecil dibandingkan degan jenis 

bedug yang lainnya.  Alat ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 

tongkat yang dilapisi kain untuk menghasilkan suara “Dung”. 

4. Alat Musik Kentongan 
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Kentongan merupakan pengiring penting setelah bedug. Alat ini 

dibunyikan pertama kali, sebelum alat musik yang lainnya. Alat ini dimainkan 

dengan cara dipukul menggunakan tongkat untuk menghasilkan suara “thok-

thok-thok”. 

5. Alat Musik Gong Beri 

Cara memainkan alat musik ini dengan dipukul mengunakan tongkat yang 

dilapisi kain pada ujungnya untuk menghasilkan suara  yang cukup unik, yaitu 

“cer-cer-cer”. Suara ini memiiki dungsi penegas yang kuat terhadap jenis 

musik yang lainnya. 

6. Alat Musik Gong Pamungkas 

Cara memainkan alat musik ini dengan dipukul mengunakan tongkat yang 

dilapisi kain pada ujungnya untuk menghasilkan suara , yaitu “gung-gung-

gung”. Alat ini difungsikan sebagai penutup akhir dari semua alat musik. 

7. Alat Musik Kendang 

Cara memainkan alat musik ini dengan dipukul kedua sisinya untuk 

menghasilkan suara , yaitu “dang-dang-dang”. Alat musik ini difungsikan 

sebagai pelengkap terhadap semua alat musik Dongkrek. 
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f. Keseluruhan Tokoh dan Alat Musik 

 

Gambar 4.25 Sketsa Halaman Akhir 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada Halaman ini ditunjukkan keseluruhan dari kesenian Dongkrek yang 

bertujuan agar target audien dapat berimajinasi tentang seperti apa kesenian 

Dongkrek saat ditampilkan. Dengan menggunakan jenis teknik v-follding dan 

volvelles bertujuan untuk menggerakkan tokoh agar target audien memahami 

gerak yang di tampilkan dalam kesenian Dongkrek. 

4.4.5 Produksi Media 

Memproduksi sebuah media atau karya memerlukan rincian biaya yang 

akan dikeluarkan pada proses produksinya, yaitu biaya produksi dan estimasi 

biaya penjualan dalam sebuah media. Pada rincian biaya tersebut dapat diketahui 

seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses produksinya. Berikut 

merupakan biaya produksi dari media utama yang akan digunakan pada tabel 

4.2. 
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Tabel 4.2 Biaya Produksi yang Digunakan dalam Media Utama 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

 

Pada tabel 4.4 dijelaskan bahwa biaya produksi sebuah buku dihitung 

berdasarkan proses apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah buku, 

mulai dari proses desain buku hingga finishing pada buku tersebut, yaitu jenis 

jilidan yang akan digunakan seperti apa dan lain sebagainya. 

a. Pelaksanaan Progam Media 

Pelaksanaan program media dilaksanakan dengan perencanaan estimasi 

jangka waktu satu tahun melalui aturan pengedaran untuk menciptakan 

publikasi yang efektif, efisien dan informatif. Dalam penciptaan buku pop-up 

ini, memerlukan rincian estimasi biaya yang akan dipakai dalam penjualan buku 

ini. Berikut merupakan estimasi biaya untuk penjualan buku pop-up pada tabel 

4.3. 

 

 

 

 

No Jenis Media Ukuran 

Jumlah 

Harga @ 

Estimasi 

Produk Biaya     

1. Desain Buku 19 cm x 21 cm 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 
      

2. Print Isi Buku A3 20 hal Rp. 4000 Rp. 80.000 
      

 Jilid Hardcover     

3. + laminasi 19 cm x 21 cm 1 Rp. 30.000 Rp. 30.000 

 glossy     

  Total Biaya   Rp. 210.000 
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Tabel 4.3 Estimasi Biaya Penjualan Buku Pop-Up 
  

No. Jenis Media Ukuran 
Jumlah 

Harga @ 
Estimasi 

Produk Biaya     

1. Buku Pop-Up 19 cm x 42 cm 1 Rp. 230.000 Rp. 230.000 
      

  Total Biaya   Rp. 230.000 
      

 

 

b. Estimasi Biaya Media Pendukung, pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Estimasi Biaya Media Pendukung (Supporting Media) 

No Jenis Media Ukuran 

Jumlah 

Harga @ 

Estimasi 

Produk Biaya     

1. Poster A3 50 Rp. 4000 Rp. 200.000 
      

2. Note book A5 50 Rp. 4000 Rp. 200.000 
      

3. Stiker 7 cm x 10 cm 50 Rp. 5000 Rp. 250.000 
      

4. Gantungan Kunci 10 cm x 5 cm 50 Rp. 7.000 Rp. 350.000 
      

5. Pembatas Buku 20 cm x 5 cm 50 Rp. 4000 Rp. 200.000 
      

  Total Biaya   Rp. 1.200.000 
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4.5 Implementasi Karya 

4.5.1 Media Utama 

a. Cover Depan dan Belakang 

 
Gambar 4.26 Halaman Cover Buku 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada gambar 4.25 ditujukkan sekilas kesenian Dongkrek yang ditunjukan 

dengan tokoh Dongkrek,dimana background yang digunakan sesuai dari tempat 

kejadian atau asal mulanya Dongkrek itu ada. Konsep dari cover buku 

divisualisasikan dari tempat asal kesenian Dongkrek dan bagaimana fungsi dari 

Dongkrek tersebut. 

Pada cover belakang digambarkan suasana desa, lalu diberikan sinopsis 

tentang kesenian Dongkrek dalam buku yang merupakan rangkuman cerita. Font 

yang dipakai sebagai sinopsis menggunakan font yang mudah dibaca. 
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b.  Halaman 1 - 2 

 
Gambar 4.27 Halaman 1 - 2 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Gambar 4.25 merupakan halaman awal cerita yang merupakan visualisasi 

dari desa Mejayan dimana asal dari kesenian Dongkrek itu muncul. Dengan 

adanya penjelasan tentang kesenian Dongkrek  dan fungsinya maka digambarkan 

dengan suasana desa. Pada halaman menggunakan teknik pop-up v-folding yang 

bertujuan untuk memunculkan gambar agar terlihat lebih menarik. 

c. Halaman 3 – 4 

 
Gambar 4.28 Halaman 3 - 4 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Pada gambar 4.26 menampilkan tokoh kakek tua dan tokoh 2 wanita, 

sekaligus memperkenalkan tokoh kakek tua dan 2 wanita. Pada halaman ini juga 

menjelaskan tentang karakter atau sifat yang dimiliki pada tokoh tersebut. 

Pada halaman ini menggunakan teknik pop-up Pull-tabs dan V-follding 

yang diigunakan untuk menggeser gambar topeng kemudian setelah digeser maka 

akan mucul sebuah informasi tentang tokoh tersebut, ini bertujan agar anak-anak 

dapat mencari tahu tentang tokoh tersebut. 

d. Halaman 5 – 6 

 
Gambar 4.29 Halaman 5 - 6 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada gambar 4.27 menampilkan tokoh gendruwo, sekaligus 

memperkenalkan tokoh gendruwo. Pada halaman ini juga menjelaskan tentang 

karakter atau sifat yang dimiliki pada tokoh tersebut. 

Pada halaman ini menggunakan teknik pop-up V-folding yang diigunakan 

untuk memunculkan tokoh kemudian bagian penjelasan tentang tokoh dibuat 

seperti halaman baru yang harus dibuka secara manual, ini bertujan agar anak-

anak dapt mencari tahu tentang tokoh tersebut. 
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e. Halaman 7 – 8 

 
Gambar 4.30 Halaman 7 - 8 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

Pada gambar 4.29 menampilkan gambar alat musik yang digunakan dalam 

kesenian Dongkrek dan ada penjelasan tentang tentang alat musik yang 

digunakan. 

Pada halaman ini menggunakan teknik V-follding yang diigunakan untuk 

memunculkan alat musik kemudian bagian penjelasan tentang alat musik dibuat 

seperti halaman baru yang harus dibuka secara manual, ini bertujan agar anak-

anak dapat mencari tahu tentang gambar tersebut. 

f.  Halaman 9 – 10 

 
Gambar 4.31 Halaman 9 - 10 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 
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Pada gambar 4.30 menampilkan alat musik kenung. Kentongan, kendang, 

dan krek. Pada halaman ini juga menjelaskan tentang alat musik tersebut. 

Pada halaman ini menggunakan teknik Pull-tabs yang diigunakan untuk 

menggeser gambar alat musik, sehingga ketika gambar digeser akan muncul 

penjelasan tentang alat musik tersebut, ini bertujan agar anak-anak dapat mencari 

tahu tentang gambar tersebut. 

g. Halaman 11 – 12 

 
Gambar 4.32 Halaman 11 - 12 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada gambar 4.31 menampilkan alat musik bedung dan gong beri, dan 

gong pamungkas, sekaligus menjelaskan bagaimana cara memainkannya.. 

Pada halaman ini menggunakan teknik Pull-tabs yang diigunakan untuk 

menggeser gambar alat musik kemudian sehingga ketika gambar digeser akan 

muncul penjelasan tentang alat musik tersebut, ini bertujan agar anak-anak dapt 

mencari tahu tentang gambar tersebut. 
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h. Halaman Akhir 

 
Gambar 4.33 Halaman akhir 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada gambar 4.32 menampilkan keseluruhan karakter kesenian Dongkrek 

dan alat musiknya. Pada halaman ini anak-anak dapat bermain atau melihat secara 

tidak langsung bagaimana bentuk gerakan dari kesenian Dongkrek itu sendiri. 

Pada halaman ini menggunakan teknik pop-up v-folding dan volvelles 

yang digunakan untuk memunculkan alat musik dan tokoh kakek dan 2 wanita 

kemudian tokoh gendruwo dapat digerakkan kanan atau kiri dari tokoh tersebut 

agar dapat dimainkan oleh anak-anak. 
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4.5.2 Media Pendukung  

a. Poster 

 

Gambar 4.34 Media Pendukung Poster Kesenian Dongkrek 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Desain poster diambil dari cover buku, ditujukkan sekilas kesenian 

Dongkrek yang ditunjukan dengan tokoh Dongkrek,dimana background yang 

digunakan sesuai dari tempat kejadian atau asal mulanya Dongkrek itu ada. 

Konsep dari poster divisualisasikan dari tempat asal kesenian Dongkrek dan 

bagaimana fungsi dari Dongkrek tersebut. 
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b. Stiker 

 

Gambar 4.35 Media Pendukung Stiker 
(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

Desain stiker tersebut merupakan semua tokoh dalam kesenian Dongkrek 

dan stiker ini juga bertujuan sebagai media tambahan yang pada saat konsumen 

membeli buku kesenian Dongkrek mendapatkan stiker yang dapat mengingatkan 

kembali tokoh dalam kesenian tersebut. Media stiker dipilih karena jangka 

waktunya lama, dapat menjadi media awareness yang kuat. 
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c. Pembatas Buku 

 
Gambar 4.36 Media Pendukung Pembatas Buku 

(Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017) 

media pendukung pembatas buku, dimana desain pembatas buku diambil 

dari semua tokoh berupa topeng dan warna background menggunakan warna yang 

telah ditentukan dengan keyword,media pendukung ini akan disisipkan didalam 

buku, sehingga pada saat konsumen membeli buku pop-up Kesenian Dongkrek, 

sudah mendapatkan pembatas buku juga di dalamnya. 
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d.  X-banner 

 

Gambar 4.37 Media Pendukung x-banner 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Media pendukung x-banner, desain x-banner diambil dari cover buku, 

ditujukkan sekilas kesenian Dongkrek dengan tokoh Dongkrek, dimana 

background yang digunakan sesuai dari tempat kejadian atau asal mulanya 

Dongkrek itu ada. Konsep dari poster divisualisasikan dari tempat asal kesenian 

Dongkrek dan bagaimana fungsi dari Dongkrek tersebut. 
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e. Gnatungan Kunci 

 

Gambar 4.38 Media Pendukung Gantungan Kunci 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Media pendukung gantungan kunci dengan menggunakan desain salha 

satu tokoh salam kesenian Dongkrek yaitu kakek tua (Eyang Palang). Dengan 

menggunakan 1 tokoh yang paling utama dalam kesenian Dongkrek diharapakan 

orang yang melihat memahami ketika melihat tokoh ini bahwa tokoh ini adalah 

tokoh utama dalam kesenian Dongkrek.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan   

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, perancangan buku pop 

up ini bertujuan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan 

minat baca anak terhadap budaya lokal terutama kesenian Dongkrek Madiun 

dengan menggunakan buku pop-up. Maka dari penejlasan mengenai penciptaan 

buku po-up tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Perancangan buku pop-up ini sebagai media pembelajaran yang menarik 

untuk menumbuhkan minat baca anak terhadap budaya lokal, khususnya 

kesenian Dongkrek Madiun dengan mengaplikasikan jenis buu pop-up 

dengan teknik pull-tabs. 

b. Dari segi teknik pop-up yang diambil dapat mengasah imajinasi anak 

dalam membaca dan juga menjadi media pembelajaran yang mudah di 

mengerti oleh anak untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus 

menambah nilai estetika pada buku. 

c. Dari segi buku pop-up, dapat membuat umur buku memiliki jangka waktu 

lebih lama untuk dapat dibaca ke depannya. 

d. Tema Believe yang terdapat dalam buku ini menambahakan kesan kepada 

pembaca agar mempercayai fungsi lain dari kesenian Dongkrek itu sendiri. 

e. Memperkenakan buku pop-up ini di kalangan anak usia 6-12 tahun dengan 

segmentasi wilayah di kota Madiun. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai perancangan buku pop-up 

kesenian Dongkrek Madiun, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar 

perancangan buku pop-up yang akan datang lebih baik lagi, yaitu:  

a. Pemilihan warna untuk buku pop-up dengan segmentasi usia 6-12 tahun, 

menggunakan warna yang menarik dan cerah sehingga anak tertarik untuk 

membacanya. 

b. Kekuatan buku pop-up sangat mempengaruhi minat baca masyarakat, jenis 

perekat yang digunakan dan cara menempelan halaamn per halaman 

adalah hal yang perlu diperhatikan saat membuat buku pop-up yang kuat. 
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