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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sebelum mencari lebih dalam mengenai Perancangan Papercraft wayang golek 

Jawa Barat untuk anak usia sepuluh sampai dua belas tahun atau spesifikasinya 

kalangan pelajar sekolah dasar kelas lima dan enam atau rentan usia sepuluh 

sampai dua belas tahun, berikut merupakan kerangka teori sebagai landasaran 

dasar penulis dalam meneliti dan mengerjakan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori. 

           (Sumber : Dok. Pribadi) 

Kerangka ini dibuat sebagai gambaran atau uraian secara garis besar 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perancangan papercraft wayang golek 

Jawa Barat yang penulis kerjakan dan menjadi inti penelitian.  

Perancangan Papercraft 

wayang golek jawa 

barat untuk anak 

sekolah dasar kelas lima 

dan enam 

Anak – anak sekolah dasar 

kelas lima dan enam 

Tokoh dan karakter wayang 

Golek Jawa Barat 

Bentuk Papercraft 

yang mudah dibentuk 

untuk anak. 

Perancangan Buku 

Papercraft. 
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Dalam hal ini perlu diperhatikan kondisi target sasaran, kalangan pelajar kelas 

lima dan enam merupakan target utama penulis. Dalam mencari efektifitas 

papercarft terhadap minat anak-anak. Karena itu perlu adanya sosialisasi dengan 

anak sekolah dasar untuk mengetahui seberapa dalam anak sekolah dasar 

mengenal wayang golek. Dengan mengetahui target sasaran maka akan didapat 

sumber yang tepat, dalam hal ini efektifitas media papercraft untuk mengenalkan 

wayang golek Jawa Barat kepada anak sekolah dasar. 

Setelah mengetahui target pasar, kemudian akan dibahas tokoh wayang 

golek Jawa Barat  yaitu wayang golek purwa dengan gaya Neo-Cibiruan. Tokoh 

dan karakter yang terpilih merupakan cirikhas sunda diantaranya, Batara Guru, 

Kresna, Arjuna, Srikandi, Gatotkaca, Bima, Semar, Cepot, Cakil, dan Dursasana, 

Karakter tersebut berdasarkan lima golongan berbeda-beda seperti golongan Raja, 

golongan Satria, golongan Ponggawa, golongan Panakawan, dan golongan Buta 

golongan tersebut sering muncul disetiap pergelaran wayang golek menurut 

pelaku wayang golek Indriawan. 

Tokoh wayang golek yang terpilih pada akhirnya akan dilakukan proses 

modeling, proses modeling tiga dimensi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 

papercraft seperti apa yang cocok untuk diterapakan pada media kertas, dan 

bentuk serta pola-pola yang ada harus disesuaikan dengan anak sekolah dasar, 

sehingga mempermudah proses pengerjaan anak untuk menghasilkan karakter 

wayang golek Jawa Barat. 
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Setelah menelaah beberapa karakter wayang golek dan pembuatan 

modeling serta mengetahui peran papercarft sebagai media yang efektif untuk 

memperkenalkan wayang golek pada anak sekolah dasar kelas lima dan enam 

akhirnya, dalam perancangan papercraft wayang golek Jawa Barat ini adalah 

merancang buku papercraft wayang golek Jawa Barat yang kreatif dan edukatif 

untuk dapat diterapkan pada anak sekolah dasar kelas lima dan enam. 

2.1. Wayang 

Untuk menghasilkan desain yang baik dalam pembuatan papercraft wayang golek 

Jawa Barat diperlukan pemahan wayang sebagai landasan dasar penulis untuk 

merancang. Wayang  merupakan kesenian yang berasal dari Indonesia, kesenian 

yang mendapat dukungan dari masyarakat ini merupakan peninggalan masa lalu 

yang hingga kini tetap dilestarikan, berbagai macam jenis wayang terdapat di 

Indonesia antara lain wayang kulit purwa, wayang golek purwa, dan wayang 

wong juga terdapat jenis wayang lain seperti wayang beber, wayang klitik, 

wayang dangkluk, wayang golek menak, wayang pakuan, wayang dupara, wayang 

kulit menak, wayang madya, dan banyak lagi yang lain. 

Berbagai jenis wayang tersebar ditengah masyarakat namun sebagian 

sudah punah. Jenis wayang yang dapat dikenal namanya dapat ditemui di Museum 

Wayang Jakarta Kota. Usia wayang sudah lebih dari seribu tahun dan sudah 

selama itu pula tercatat dalam sejarah Nusantara dalam prasasti tembaga 

(840M/763 Caka) prasasti tersebut menyebut-nyebut ada jenis pekerjaan yang 

mengandung arti dalang (aringgit) “tukang wayang”. Begitu yang terdapat pada 
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prasasti Ugraena (896M), tercatat kelompok kesenian yang disebut parwayang 

yang memiliki arti pertunjukan wayang. Dan dalam prasasti Balitung (907M/829 

Caka) tertera kalimat Sigaligi mawayang buat Hyang macarita Bhima Kumara 

yang merupakan Panduan pameran wayang kulit koleksi museum bali 1979. Kata 

Bhima Kumara dapat dijadikan kata kunci bahwa dalam pewayangan cerita 

Mahabharata telah dimainkan dalam pertunjukan wayang sejak awal 900M 

(Jajang Suryana, 2002, hal. 9). 

2.2. Unsur – Unsur Pergelaran Wayang 

Sebagai sarana pengenalan dasar bagi kalangan pelajar perlu mengenal unsur-

unsur pergelaran wayang untuk mengetahui persiapan dalam pentas wayang. 

Meskipun kalangan pelajar tidak harus menjadi dalang namun alangkah baiknya 

unsur-unsur dalam pergelaran wayang golek perlu diketahui sebagai landasan 

pengetahuan akan kesenian wayang. Menurut Burhan Nurgiyantoro (1998) dalam 

pergelaran wayang dapat di bagi menjadi beberapa unsur pergelaran wayang 

kedalam dua kelompok unsur pokok, yakni unsur pertunjukan wayang dan unsur 

teks cerita wayang (Slamet sutrisno, 2009, hal. 11). 

2.2.1. Unsur Pertunjukan Wayang 

1. Unsur pelaksannan yang terdiri dari dalang, niyaga dan pesinden. 

2. Unsur peralatan yang terdiri dari gamelan dan panggung. 

3. Unsur penonton, unsur yang dipandang bukan bagian langsung 

pertunjukan karena dapat saja pentas wayang untuk tujuan tertentu, 
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misalnya untuk rekaman, tidak dihadiri penonton yang dalam situasi 

demikian maka yang menjadi penonton adalah para niyaga dan pesinden 

(Nurgiyantoro,1998). Menurut Burhan selaku pelaku wayang menjelaskan 

bahwa dalam pertunjukan wayang kehadiran penonton dapat 

mempengaruhi jalanya dan keramaian pertunjukan dimana reaksi dan 

aspirasi penonton dapat respons oleh dalang. 

2.2.1. Unsur Teks Cerita Wayang 

Dalam pertunjukan wayang tak lepas dari cerita wayang yang akan disajikan agar 

menjadi menarik dalam hal ini pembagian unsur cerita wayang menjadikan 

landasan untuk menghasilkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh dalang. 

Karena itu perlu membagi unsur teks cerita wayang menjadi unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibedakan ke dalam bentuk dan isi dimana 

bentuk merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan isi atau pesan 

(Slamet Sutrisno, 2009, hal. 12). 

Teks cerita wayang merupakan teks kisahan yang terdiri dari unsur cerita 

dan wacana. Cerita merupakan isi dari ekspresi naratif, sedang wacana merupakan 

bentuk dari sesuatu yang diekspresikan. Sehingga cerita adalah apa yang ingin 

dilukiskan dalam teks naratif, sedang wacana adalah bagaimana cara 

melukiskannya sebagaimana dikutip dari Chatman (Nurgiyantoro, 1998). 
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2.3. Wayang Golek 

Wayang golek merupakan pertunjukan seni yang dapat ditampilakan pada setiap 

kondisi misalnya saja wayang kulit, wayang beber yang dapat dimainkan dimalam 

hari dan menggunakan alat bantu lampu sorot sebagai media penyambungnya. 

Beda dengan wayang golek keinginan mempertunjukan wayang pada siang hari 

dapat ditampikan oleh wayang golek. Istilah wayang golek muncul dari sebutan 

boneka yang dimainkan dalam penutup pergelaran wayang kulit purwa 

maksudnya untuk mengajak penonton nggoleki, mencari makna dari isi 

pertunjukan yang ditampilkan oleh dalang (Jajang, 1995, hal. 62). 

Wayang golek memiliki perbedaan dengan wayang kulit yang bersifat 

dua dimensi perbedaan tersebut terlihat dari raut golek. Raut golek yang trimatra 

menunjukan perbedaan yang mencolok dalam jumlah jenis unsur raut yang bisa 

digambarkan dalam golek seperti jenis alis, mata, hidung, mulut dan hiasan. 

Dilihat dari fungsinya wayang golek merupakan sarana komunikasi massa yang 

banyak mengundang tanggapan orang. (Hal. 40). 

2.4. Wayang Golek Purwa 

Kerajinan dan karya seni yang berasal dari tanah sunda ini dapat disebut Golek. 

Wayang yang dapat dilihat dari berbagai macam arah ini terbuat dari bahan kayu 

yang diraut dengan pisau. Hal yang sama dari wayang golek dan wayang kulit 

dilandaskan dari latar belakang dalam pementasan cerita Ramayana dan 

Mahabrata. Sebut saja golek purwa (Jajang Suryana, 2002, hal. 10). 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014
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Dalam perkembangan wayang golek terdapat dua gaya dalam pembuatan 

wayang golek diantaranya Neo-Cibiruan dan Giriharjan. Gaya Neo-Cibiruan 

meruapakan gaya Nyunda atau cirikhas tanah sunda, dengan ciri raut golek yang 

membulat, motif bunga disela motif ukel, dan warna yang lebih hangat. 

Sedangkan gaya Giriharjan dianggap tidak menampakan ciri Jawa Barat dan 

hanya meneruskan ciri-ciri wayang kulit (Hal. 5). 

2.4.1.  Raut Golek Purwa 

Raut golek dalam bahasa Sunda merupakan istilah yang sepadan dengan raut 

keureut keureutan yang memiliki arti pinjaman untuk menyebut pengertian rupa, 

bangun, atau potongan namun dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

potongan, tampang atau bentuk (Jajang Suryana, 2002, hal. 85). 

Golek dapat dikelompokan menjadi tiga golongan utama diantaranya 

golongan satria, ponggawa, buta. Golongan panakawan, khususnya panakawan 

pandawa dapat dimasukan dalam kelompok khusus, karena tidak ada kelompk lain 

yang dapat menggantikan dan digolongkan dengan panakawan. Akan tetapi raut 

golek tidak selalu mengikuti peranan tokoh, juga terdapat peranan ganda yang 

menunjukan golongan misalnya golongan raja, golongan ponggawa, golongan 

ponggawa buta, golongan panakawan pandawa. Raut tampang menggambarkan 

watak masing-masing pribadi tokoh, raut tersebut merupakan raut peranan 

ditambah ciri-ciri watak tokoh pada wayang golek (Hal. 88). 
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2.4.2. Wanda Pada Wayang Golek 

Wayang golek memiliki ciri khusus yang dapat disebut Wanda, wanda pada setiap 

wayang golek masing-masing berbeda namun semua itu diikat pada pakem dalam 

pembuatan wayang. Tokoh wayang tentu memiliki wanda yang lebih banyak 

daripada tokoh wayang lain. Tokoh wayang yang berwanda ganda adalah wayang 

yang dalam ceritanya mempunyai berbagai macam kisah, sering tampil, atau 

merupakan tokoh yang disukai penonton(Jajang Suryana, 2002, hal. 90). 

Golek, khususnya golek purwa, sebagian mengikuti wanda jenis wayang 

yang lahir sebelumnya, yaitu wayang kulit. Hal ini berkaitan dengan cerita yang 

sama. Tetapi dalam raut keduanya memiliki perbedaan tertentu perbedaan tersebut  

disatu sisi unsur-unsur yang digunakan oleh wayang kulit seperti warna muka, 

bentuk penanda wajah seperti alis, mata, hidung, mulut dan bibir serta hiasan, 

hanya sebagian saja yang sama yang digunakan oleh wayang golek. Unsur-unsur 

raut yang mudah dibuat diwayang kulit tidak semuanya dapat diterapkan pada 

wayang golek yang trimatra (Hal. 90). 

Wanda bukan hanya sebatas raut yang bisa diserap secara visual. Wanda 

mengandung arti menyeluruh yang menunjukan susana hati, keadaan jasmani, dan 

keadaan lingkungan tokoh golek. Secara visual ciri-ciri wanda dapat dilihat dalam 

unsur-unsur raut golek. Para juru golek atau ahli golek mengolah unsur visual 

menjadi bentuk golek yang menunjukan wanda tertentu (Hal. 93). 

Wanda golek purwa sebagian berpatokan pada wanda wayang kulit. Hal 

ini berkaitan dengan pakem cerita yang digunakan baik cerita wayang purwa, 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014



 

19 

 

ramayana, dan mahabharata. Karena keduanya menggunakan sumber cerita yang 

sama. Akan tetapi hanya sebagian kecil saja wanda wayang kulit diterapkan dalam 

pembuatan wanda golek (Hal. 94). 

2.4.3. Tokoh Wayang Golek Purwa 

Untuk membuat karakter atau tokoh wayang golek Jawa Barat untuk dibentuk 

menjadi papercraft  telah terpilih lima golongan yang masing-masing terdiri dari 

dua karakter wayang golek diantaranya adalah : 

2.4.3.1.  Golongan Raja 

1. Batara Guru, digambarkan memiliki wanda petor (tangguh), 

merebu (setelah menjadi raja), dan pinandita. 

2. Kresna, berwanda kembang yang berarti kresna yang muda dan 

cergas, maguron dan merebu. Kresna adalah contoh golek yang 

cergas dan kerap mengakali tokoh lain, ditandai dengan sikap 

kepala yang agak mendongak. 

 

Gambar 2.1. Batara Guru 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Gambar 2.2. Kresna 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.4.3.2.  Golongan Ponggawa 

Golongan ponggawa dapat disamakan dengan tentara. Penggambaran 

ponggawa ditampilkan dengan ciri tubuh yang sembada, tegap dengan 

wajah yang menampakan sifat tegas. 

1. Gatotkaca, digambarkan sebagai ponggawa yang baik dan 

pemberani. Dia berwanda macan (sikap kepalanya lurus kedepan 

dengan sorot mata tepat pada ujung hidung), seba (agak 

menunduk), panganten dan pijer (perang). 

2. Bima, memiliki tiga wanda: ngure (jejaka), pamuk (perang), dan 

seba untuk menghadiri pertemuan. 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014
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Gambar 2.3. Wayang Golek Gatotkaca. 

(Sumber :Dok. Pribadi) 

 

Gambar 2.3. Wayang Golek Bima. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 
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2.4.3.3.  Golongan Buta 

Golongan buta memiliki ciri yang sama dengan golongan ponggawa hanya 

dikategorikan ke dalam kelompok saja. Digambarkan dengan tubuh tinggi 

lebih tinggi dari ponggawa. 

1. Cakil, digambarkan memiliki wanda “Panas”, sesuai dengan warna 

wajahnya: Gehger, serba dan pamuk. 

2. Dursasana, yang memiliki sikap golek sombong, berwanda jiklak 

(sembrono), Bandring, dan kalap. 

 

Gambar 2.4. Wayang Golek Cakil 

(Sumber :Dok. Pribadi) 
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Gambar 2.5. Wayang Golek Dursasana. 

(Sumber :Dok. Pribadi) 

2.4.3.4.  Golongan Satria 

Golek yang dimiliki satria digambarkan memiliki tinggi tubuh sedang. 

Potongan tubuhnya menggambarkan kelemahlembutan dan keluesan. 

1. Arjuna, memiliki tiga macam wanda: rentang (agak dangah, sikap 

kepalanya agak tegak); gondrong (menunjukan arjuna muda; dan 

madu (arjuna yang disayangi). 

2. Srikandi, golek putri dimasukan dalam golongan satria. Srikandi 

merupakan pasangan dari arjuna. 
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Gambar 2.6. Wayang Golek Arjuna. 

(Sumber :Dok. Pribadi) 

 

Gambar 2.7. Wayang Golek Srikandi 

(Sumber :Dok. Pribadi) 
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2.4.3.5.  Golongan Panakawan 

Golongan ini selalu dibumbui dengan tampilan lucu dengan khasan yang 

dapat membuat penonton terhibur. golongan panakawan tidak bisa 

dikelompokan karena masing-masing memiliki ciri raut khusus. 

1. Semar adalah panakawan yang selalu hador dalam setiap cerita 

Mahabharata, digambarkan memiliki wanda mega, seba, dan 

kuncup. 

2. Cepot merupakan panakawan yang sering tampil dalam berbagai 

cerita. Cepot digambarkan suka melucu dan agak nakal, oleh 

karena itu dia digambarkan memiliki wanda kunyuk 

(menggambarkan kelucuan kera) dan gendeng (nakal). 

 

Gambar 2.8. Wayang Golek Semar. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 
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Gambar 2.9. Wayang Golek Cepot. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.4.4.  Penanda Raut Golek Purwa 

Penanda yang terdapat pada wayang golek, tampak lebih banyak ditunjukan pada 

bagian wajah. Bagian-bagian wajah seperti alis, mata, hidung, kumis, mulut, 

warna wajah, serta sikap kepala merupakan unsur-unsur yang menjadi ciri raut 

khusus. Penanda raut dapat diuraikan seperti ini (Jajang Suryana, 2002, hal. 102). 

2.4.4.1. Bentuk Mata 

1. Mata Gabahan, bentuk mata yang menyerupai gabah atau seperti 

biji padi  bisa juga disebut mata liyepan. Bentuk mata yang dapat 

digunakan untuk wayang satria dan putri. Contohnya pada wayang 

Arjuna, Srikandi, Batara Guru dan kresna. Mata ini dipadukan 

dengan alis tulis tipis, yang digambarkan dengan garis lengkung 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014



 

27 

 

dari ujung hidung bagian atas menambah kesan mata sipit dan 

menggambarkan mata yang tajam dan hati-hati. 

2. Mata Kedhelen, dengan biji mata seperti biji kedelai cepot dan 

Hanoman merupakan contoh bentuk mata ini. Alis tulis melengkapi 

jenis mata ini, mata kedhelen lebih terbuka dibanding mata 

gabahan, biji matanya agak membulat di tengah bidang mata yang 

hitam, mengesankan mata yang penuh curiga. 

3. Mata Thelengan, berbiji mata bulat, seperti pada mata Bima dan 

Gatot kaca. Mata ini adalah mata para ponggawa yang berbentuk 

mendekati mata melotot, dilengkapi alis tulis yang agak besar, yang 

mengesankan mata seorang prajurit yang waspada. 

4. Mata Plelengan, seperti mata thelengan bulu alis digambarkan 

dengan garis yang lebih tebal. Mata ini menggambarkan sifat 

bengis. Mata Cakil dan Dursasana misalnya. 

5. Mata Rembesan, bidang matanya separuh lonjong, khusus untuk 

mata semar. Mata ini menggambarkan mata tua yang terpejam. 
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Gambar 2.10. Bentuk Mata. 

(Sumber : Wayang Golek Sunda) 

2.4.4.2.  Bentuk Hidung 

1. Hidung Ambangir, menggambarkan hidung yang mancung dan 

runcing pada bagian ujungnya bentuk hidung ini dapat diterapkan 

pada Arjuna, dan Srikandi. 

2. Hidung Sembada, ukuran lebih besar tetapi hampir sama dengan 

hidung ambangir. Bentuk hidung ini dapat diterapkan pada wayang 

Batara Guru dan Kresna. 
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3. Hidung Dhempok, bentuknya membulat pada bagian ujung seperti 

ujung ibu jari tangan. Tetapi bentuk hidung ini tidak digambarkan 

secara persis pada wayang golek. Misalnya pada hidung Bima, 

Gatot Kaca dan cakil. 

4. Hidung Mungkal gerang, ujungnya lebih runcing daripada hidung 

dhempok contoh hidung mungkal gerang adalah Dursasana. 

 

Gambar 2.11. Bentuk Hidung. 

(Sumber : Wayang Golek Sunda) 

Seperti bentuk mata, hidung wayang dibuat dengan berirama, semuanya 

menggambarkan karakter tertentu, bentuk-bentuk tersebut menggambarkan 

saru bangsa atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidak bisa dicari 

persesuaian yang pasti antara bentuk mata, hidung, mulut, dan unsur raut 

lainya dari Jawa, sunda atau masyarakat Indonesia mana pun juga. Hal 

tersebut menunjukan dunia perwayangan adalah dunia simbol yang 

menunjukan kekayaan dan gagasan yang dimiliki oleh masyarakat 

pembuatnya (Jajang Suryana, 2002, hal. 106). 
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2.4.4.3.  Bentuk Mulut 

Bentuk mulut, seperti pada mata dan hidung memiliki banyak macam. 

Akan tetapi bentuk mulut yang biasa diterapkan pada wayang kulit tidak 

mudah diterapkan pada wayang golek karena kesulitan teknis tersebut, juru 

golek hanya menerapkan tiga bentuk mulut diantaranya Salitan, Gusen, 

dan Mesem (Jajang Suryana, 2002, hal. 108). 

1. Mulut Salitan, bentuk mulut yang digunakan pada wayang halusan 

dan arya yang memiliki karakter baik. Garis mulut yang 

menggambarkan tiruan bentuk mulut manusia ini, pada wajah 

golek bisa lebih tampak. Mulut ini bisa disebut mulut Luwes, Alit, 

Galing Heurut, yang digambarkan sedikit terbuka terlihat pula 

bagian gigi yang mengesankan senyuman. 

2. Mulut Mesem, atau tersenyum, biasanya terdapat pada golek 

panakawan, yang digambarkan selalu riang dan senang 

membanyol. 

3. Mulut Gusen, ditunjukan dengan tampaknya gigi, gusi dan taring. 

Bentuk mulut gusen ada juga yang diterapkan pada mulut salitan. 

Karakter yang memiliki unsur-unsur jahat dan menyeramkan dapat 

menggunkan jenis mulut ini. 
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Gambar 2.12. Bentuk Mulut. 

(Sumber : Wayang Golek Sunda) 

2.4.4.4.  Warna Wajah Golek 

Dalam masyarakat sunda dalam membuat wayang golek perlu adanya 

pewarnaan yang melambangkan karakter dari setiap tokoh yang ada. 

Tradisi yang dimiliki masyarakat sunda dalam penggunaan warna 

diterapkan dengan menyesuaikan arah mata angin, konsep tersebut dikenal 

dengan istilah nu opat kalima pancer. Nu opat memiliki arti yang empat 

melambangkan arah mata angin utara, timur, selatan, dan barat. Kalima 

pancer yang berarti kelima lulugu, pemimpin menunjukan pusat dari empat 

arah mata angin yaitu ditengah. Arti dari nu opat kalima pancer 

melambangkan alam manusia (Hal. 116). 

 

 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2. Nu Opat Kalima Pancer. 

(Sumber : buku wayang golek sunda) 

1. Warna putih yang bersesuaian dengan arah timur, melambangkan 

sifat mencukupi. Warna putih diterapkan pada golek satria yang 

digambarkan memiliki watak seperti petani yang menjalani tugas 

hidupnya dengan penuh ketenangan, tidak mementingkan dirinya 

sendiri, dan selalu menyiapkan kesempatan hidupnya kepada orang 

lain dan kepada sesama. 

2. Warna merah yang bersesuaian dengan arah selatan,  

melambangkan sifat loba dan tamak menjadi sifat dasar bagi tokoh-

tokoh wayang golek yang memiliki watak sombong, bengis, culas, 

dan watak buruk lainya. 

Utara 

Warna kuning 

Bersifat suka pamer 

Warna merah 

Bersifat loba, tamah 

Warna putih 

Bersifat mencukupi 

Tengah 

Selatan 

Barat Timur 

Warna Hitam 

bersifat kaku 

Lambang aneka 

warna, sifat pandai 

bicara 
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3. Warna kuning yang bersesuaian dengan arah barat, melambangkan 

sifat suka pamer. Sebgaian tokoh golek yang lagak dengan sikap 

kepala tegak atau agak mendongak. Warna wajah yang memiliki 

warna dasar kekuningan seperti gading, hijau muda, atau merah 

kekuning-kuningan. 

4. Warna hitam yang bersesuaian dengan arah utara, melambangkan 

sifat kaku. Pekerjaan yang sejalan dengan sifat ini adalah 

pembantu. Sifat kaku yang bersifat mengabdi dan patu, kukuh 

memiliki kesan sederhana dan penurut. 

2.5. Ciri Pakem Wayang Golek 

Pakem diartikan sebagai cerita wayang asli, menurut buku yang membahas 

tentang wayang golek kajian estetika rupa tokoh golek pakem dalam wayang 

golek merupakan peraturan baku yang tidak bisa diubah namun pernyataan 

tersebut didalam prakteknya banyak dalang yang tidak ketat menggunakan pakem. 

Karena didalam berkesenian terdapat ruang bagi interprestasi pribadi maupun 

inovasi, sehingga ikatan pakem tersebut mampu menjadikan dalang sebagai 

dalang Kreatif (Jajang Suryana, 2002, hal. 133). 

Ciri Pakem dalam pembuatan wayang golek tidak selurunya dipegang 

pada juru golek atau ahli wayang. Ciri-ciri khusus seperti raut tokoh golek yang 

dapat dibagi berdasarkan peranan, tampang, dan wanda tokoh telah digambarkan 

dengan cerita asli, yang bersumber pada wayang kulit. Ciri khusus yang telah 

menjadi konvensi atau pemufakatan umumlah yang menjadi pegangan para juru 
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golek. Ciri khusus tersebut telah diterjemahkan oleh juru golek kedalam raut 

golek yang lengkap, yang dapat menampakan perbedaan tertentu. (Hal. 133). 

Raut golek disusun berdasarkan empat golongan golek satria, ponggawa, 

buta, dan panakawan. Dalam raut golek bagian kepala merupakan ciri terpenting 

dalam menentukan ciri-ciri golek misalnya raut peranan, raut tampang, maupun 

raut wanda, yang secara pasti digambarkan pada bagian kepala golek (Hal. 134). 

2.5.1.  Golek Satria 

Raut golek satria dibedakan atas tiga sifat utama lungguh yang berarti tenang, 

ladak tungkul yang berarti gagahan, dan ladak dangah yang berarti pandai 

mengakali, cerdik, cerdas, agak bertingkah. Ketiga sifat tersebut ditampakkan 

dalam warna wajah yang tenang (warna putih), gagah (warna merah muda atau 

ros, serta gading), dan cegas (warna gading tulang). Tokoh satria pada wayang 

golek digambarkan dengan ciri khusus pada para juru golek. Seorang satria 

digambarkan memiliki sifat lemah lembut. Watak tersebut menggambarkan sifat 

baik (Jajang Suryana, 2002, hal. 134).  

2.5.2. Golek Ponggawa 

Raut golek ponggawa dibedakan menjadi empat kelompok. Perbedaan ini didasari 

ukuran tubuh alit (kecil), sembada (patut, lebih besar dari pada alit), ageung 

(besar), dan badag (paling besar diantara keempat kelompok ini). Warna wajah 

golek ponggawa digambarkan memiliki warna cenderung coklat. Unsur warna 

coklat paling menonjol pada wajah pada semua golek misalnya coklat muda 

(Jajang Suryana, 2002, hal. 145). 
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2.5.3. Golek Buta 

Golek buta sangat mudah diketahui karena rautnya sangat khas. Ciri raut yang 

paling terlihat tampak mencolok pada ukuran tubuh yang tinggi besar. Penanda 

lain yang dapat dilihat secara langsung adalah taring atas dan bawah yang 

panjang, mata melotot serta hidung medang seperti ujung pedang (Jajang Suryana, 

2002, hal. 149). 

2.5.4. Golek Panakawan 

kehadiran panakawan dalam sebuah pentas wayang golek sangat populer an kerap 

dinantikan penonton. Banyolan ataupun candaan dalang yang yang dimainkan 

menjadi suguhan yang menarik. Pakem dan raut wajah pada tokoh panakawan 

tidak dapat disamakan  karena setiap tokoh memiliki raut yang berbeda-beda 

misalnya pada semar memiliki wajah putih. Gambaran tokoh jujur, wening ati, 

bijaksanam dan perpandangan jauh, sedangkan tubuhnya gendut dan hitam, 

melambangkan kerendahan dan kejujuran hati. Sedangkan pada tokoh cepot atau 

Astarajingga sikap kepala dengah dan warna wajah yang merah tidak menunjukan 

penanda keburuan seperti wayang lainya, penanda ini dikhususkan untuk tokoh 

golek cepot saja. (Jajang Suryana, 2002, hal. 153). 

2.6. Psikologi Terapan Pada Anak 

Perancangan papercraft wayang golek perlu memiliki dasar yang kuat selain 

memahami tentang wayang golek juga penting memahami psikologi anak agar 

desain papercraft sesuai dengan anak. Sistem pendidikan Nasional  didalam 

undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 menjelaskan  selain 
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pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi terdapat juga 

pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah memiliki tujuan untuk melakukan 

dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik 

didalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Berikut merupakan tahapan 

perkembangan psikologi anak mulai 0 smpai 12 tahun. 

2.6.1. Masa Perenatal 

Masa peranatal merupakan masa janin bayi didalam rahim ibu selama sembilan 

bulan atau lebih yang merupakan konsep awal dari masa konsepsi sampai masa 

lahir seorang bayi ( Reni Akbar-Hawadi, 2001, hal. 3). 

2.6.2. Masa Bayi dan Masa Tatih 

Usia 18 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi, di atas usia 18 bulan 

sampai dengan tiga tahun merupakan masa tatih. Pada saat tatih anak-anak sudah 

memiliki kemampuan dari mulai duduk, berdiri, berkata-kata, dan berjalan. 

Kemampuan tersebut menuju penguasaan bahasa dan motorik serta kemahiran 

gerak ( Reni Akbar-Hawadi, 2001, hal. 3). 

2.6.3. Usia 3 Sampai 6 Tahun 

Rentang usia 3-6 tahun, dikenal dengan masa pertumbuhan pada anak pada masa 

ini anak masuk pada fase belajar pada dunia nyata. Dalam kata lain merupakan 

time to paly dimana anak menikmati masa pertumbuhan mereka sebagai anak-

anak sebenarnya, jadi biarkanlah anak menikmatinya. Pada masa ini kemampuan 

dan motorik anak berkembang pesat  (Reni Akbar-Hawadi, 2001, hal. 7). 
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2.6.4. Usia 7 Sampai 9 Tahun 

Pengarahan orang tua terhadap anak Usia 6-12 tahun dikenal sebagai masa 

sekolah. Peran orang tua dalam hal ini sangat besar terhadap Anak karena anak 

sudah mampu menerima pendidikan formal dan menyerap berbagai hal yang ada 

dilingkungan (Nunuk Murdiati Sulastomo, 2010, hal. 232). 

2.6.5. Usia 10 Sampai 12 Tahun 

Saat usia 10 sampai 12 tahun anak sangat menyukai permainan aktif yang dapat 

mengasah otak kanan dan kiri atau sistem motorik anak makin diasah. Serta minat 

akan rasa kebanggan terhadap keterampilan sangat tinggi. Anak senang bergabung 

pada lingkungan sekitar dan mudah untuk bersosialisasi (Nunuk Murdiati 

Sulastomo, 2010, hal. 232). 

2.6.5.1. Keterampilan Motorik Pada Anak 

Pada usia sepuluh sampai dua belas tahun keterampilan motorik pada anak 

sangat berkembang. Perubahan sifat dengan berubahnya postur tubuh yang 

beruhubungan dengan puber terlihat dari bentuk fisik. Pada usia ini anak 

mampu melakukan aktvitas secara mandiri (Anggani Sudono, 2000, hal. 1). 

2.6.5.2. Permainan Anak 

Permainan untuk anak mampu memberikan informasi ataupun berbagai 

keterampilan yang dimiliki anak. Fungsi permainan bagi anak, adalah 

memberikan kesempatan berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan 

memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat.  
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Fungsi permainan anak yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak 

dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan teman sebayanya dan 

berinteraksi (Anggani Sudono, 2000, hal. 7). 

2.7. Definisi Papercraft 

Papercraft merupakan karya seni yang berbahan kertas, mulai muncul dan dikenal 

banyak orang sudah sejak lama dan sekarang mulai muncul lagi sebagai trend 

kerajinan tangan. Papercraft berbeda dengan Origami yang merupakan kerajinan 

kertas yang menggunakan trik melipat. Akan tetapi bentuk yang dihasilkan 

origami hanya terkesan dua dimensi beda dengan papercraft yang menggunakan 

kertas sebagai medianya untuk membentuk objek-objek tiga dimensi dengan cara 

menggambar model, menggunting, mengelem dan mewarnainya (Feri Sulianta 

dan Johan Variant, 2010, hal. 3). 

Pembuatan papercraft wayang golek Jawa Barat dibutuhkan bantuan 

komputer. Dengan bantuan komputer mampu menghasilkan model dari tokoh 

wayang golek yang terpilih seperti golongan Raja, Satria, Ponggawa, Buta dan 

Panakawan yang diingikan dan akurat serta pemilihan kertas yang tepat dapat 

membantu menghasilkan bentuk papercraft yang kuat dan dapat berdiri kokoh. 

Karena papercraft adalah karya seni kertas maka dalam merangkainya 

membutuhkan keterampilan tangan manusia dengan demikian kreatifitas sangat 

diutamakan dalam pembuatan papercraft wayang golek (Hal. 1). 
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2.7.1. Kategori Papercraft 

Seiring berkembangnya media terhadap kertas, papercraft memiliki 

pengkategorian yang terdiri dari pepakura, papertoy, paper automata, dan 

papermodel. 

1. Pepakura : pepakura merupakan pengucapan kata papercraft oleh orang 

Jepang, pepakura sendiri dikategorikan sebagai as cute as possible model, 

model-model yang terdiri dari anime dan karakter dari komik Jepang. 

 

Gambar 2.13. Pepakura Anime One-Piece. 

(Sumber : papercraftsquare.com) 

2. Papertoy : memiliki bentuk yang sederhana dan menonjolkan desain dari 

tekstur pada model. Dapat dikategorikan sebagai urban toy/pop art, kunci 

dari papertoy adalah as simple as possible. 
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Gambar 2.14. Papertoy Paper Desk De Creativello. 

(Sumber : paper-toy.fr) 

3. Paper Automata : salah satu kategori papercraft dimana model yang 

digunakan dapat bergerak dengan konstruksi mekanik yang terbuat dari 

kertas, dideskripsikan dengan as moveable as possible. 

 

Gambar 2.15. Paper Automata: Danbo. 

(Sumber : mypapercraft.net) 
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4. Papermodel : dikenal dengan paper –replika yang merupakan replika dari 

benda asli. Umumnya memiliki tingkat detail yang tinggi dan tingkat 

kerumitan yang tinggi di deskripsikan dengan as “not” simple as possible. 

 

Gambar 2.16. Papermodel Smart Grid City Building. 

(Sumber : paper-replika.com) 

Proses perancangan papercraft wayang golek Jawa Barat ini 

mengabdopsi bentuk pepakura yang berasal dari Jepang serta paper automata 

yang dapat digerakan. Papercraft yang penulis buat selain dapat dibentuk 

menggunakan tangan nantinya anak-anak dapat menggerakan dan memainkan 

papercraft layaknya wayang golek. 

2.7.2. Material Papercraft 

Bahan yang digunakan untuk memuat papercraft memang murah terbukti sejak 

awal ditemukanya papercraft pula papercraft modern masa kini. Beberapa bahan 

dasar dalam membuat papercraft tak luput dari perangkat hardware dan software 

komputer untuk membuat model-model interaktif sehingga mendapatkan hasil 
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yang relevan (Feri Sulianta dan Johan Variant, 2010, hal. 5). Berikut material dan 

tool yang digunakan dalam membuat papercraft. 

2.7.2.1. Kertas 

Kertas merupakan bahan utama dalam pembuatan papercraft banyak kertas 

yang dapat digunakan untuk membuat model-model dalam papercraft 

sehingga tidak ada jenis kertas yang tidak ideal untuk pembuatan papercraft. 

Kertas yang biasa menjadi pertimbangan untuk digunakan adalah tekstur. 

Menurut Anis dan Chris dalam pembahasanya pada webstie rumahkertas.com 

tekstur kertas dibagi menjadi dua yaitu glossy dan non-glossy atau dof. Glossy 

adalah permukaan kertas yang mengkilap dan dapat memantulkan cahaya. 

Sedangkan non-glossy atau dof adalah permukaan kertas yang tidak 

memantulkan cahaya (Feri Sulianta dan Johan Variant, 2010, hal. 10). 

Ketebalan kertas dinyatakan dengan satuan gsm (gram per-square-

meter/ gram per meter persegi). Semakin tinggi angka gsm maka semakin 

tebal kertas tersebut. Kertas yang umum digunakan dalam papercraft 

memiliki ketebalan antara 100gsm sampai 230gsm, dengan kata lain jika 

semakin besar model atau karakter yang dibuat maka semakin besar ukuran 

gsm yang dibutuhkan untuk menghasilkan model papercraft.  

1. HVS : Bahan kertas yang umumnya digunakan untuk fotocopy atau printer 

Deskjet. Ukuran kertas HVS terdiri dari: 70-100gsm. 
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2. Art Paper & Matt Paper : kertas yang memiliki permukaan licin atau dof, 

dengan permukaan kertas yang halus dan hasil print memiliki kepekatan 

yang baik. Ukuran art paper dan matt paper terdiri dari : 100-150gsm. 

3. Art Karton : bahan kertas yang sama dengan art paper hanya dibedakan 

dengan ukuran gsm yang lebih tebal. Ukuran kertas art karton terdiri dari 

210-230-260-310-360gsm. 

4. Duplex (coated) : bahan yang terdiri dari dua sisi yang bagian depan warna 

putih dan sisi belakang warna abu-abu ini hanya dapat di cetak/print 

bagian sisi yang berwarna putih. Ukuran kertas duplex terdiri dari 250-

270-310-350-400gsm. 

5. CWb/Duplex putih : memiliki persamaan dengan duplex hanya duplex 

putih ini memiliki kedua sisi yang berwarna putih dan bersih. Ukuran 

kertas duplex putih ini terdiri dari 230-250-300gsm. 

6. Ivory : bahan yang hampir sama dengan art karton dengan kedua sisi 

berwarna putih hanya tidak seputih art karton. Ivory memiliki satu 

permukan yang licin dan ketebalan kertas yang kokoh. Ukuran kertas ivory 

terdiri dari 210-230-250-270-300-350gsm. 

7. Bw/BC/Manila : kertas bertekstur terdapat berbagai macam warna namun 

hanya memiliki satu macam gramasinya yaitu, 210gsm. 
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2.7.2.2. Alat Potong 

Proses perancangan papercraft menjadi sebuah model dibutuhkan bantuan 

alat potong. Alat potong yang banyak digunakan adalah gunting dan pisau 

cutter. Terdapat alat potong yang dapat membantu pemotongan pola yang 

rumit yaitu cutterpen. Cutterpen dapat memotong sudut tajam atau melingkar  

dengan cukup nyaman. Fungsi alat potong dalam perancangan papercraft 

sangat membantu (Feri Sulianta dan Johan Variant, 2010, hal. 11). 

 

Gambar 2.17. Alat potong cutter, gunting, cutterpen. 

(Sumber : rumahkertas.com) 

2.7.2.3. Alat Pengeleman 

Pola papercarft yang sudah dipotong dapat dilipat dan harus di rekatkan, baik 

untuk membentuk bagian-bagian kecil, ataupun untuk menggabungkan 

bagian kecil menjadi kesatuan bentuk yang utuh. Lem yang dapat digunakan 

untuk merekatkan model papercraft adalah jenis lem Fox Stik dan UHU. 

2.7.2.4. Printer dan Software. 

Printer berfungsi untuk mencetak pola papercraft. Pola yang sudah dibuat 

tidak luput menggunakan software pendukung yang mampu menghasilkan 

pola-pola papercraft yang diinginkan.  
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Pembuatan pola papercraft  menggunakan Software pendukung diantaranya 

(Feri Sulianta dan Johan Variant, 2010, hal. 7). 

1. 3dmax :  membentuk model tiga dimensi yaitu model wayang golek 

yang akan dibuat menjadi papercraft. 

2. Paperkura : memecahkan model tiga dimensi sehingga 

menghasilkan pola papercraft dalam bidang datar dua dimensi. 

3. Adobe Ilustrator : menghasilkan gambar ilustrasi vektor wayang 

golek untuk di gabungkan pada pola papercraft. 

2.8. Graphic Permukaan 

Dalam menghasilkan desain buku papercraft wayang golek Jawa Barat perlu ada 

pemahaman akan elemen dan prinsip dasar dalam berdisain. Pemahaman tersebut 

dibutuhkan untuk menghasilkan desain yang berkualitas, menurut buku yang 

ditulis oleh Rose Gonnella pada buku yang berjudul 2D: Visual Basic Designer  

mengatakan bahwa desain dua dimensi pada tingkat dasar adalah pengaturan 

bijaksana dari elemen-elemen grafis seperti garis (line), bentuk (shape), huruf 

(type), warna (color), tekstur (texture), dan pola (pattern) pada permukuaan yang 

datar seperti kertas, kain, dan vynil. 

2.8.1. Elemen-Elemen Desain 

Elemen dasar desain meliputi garis, bentuk, warna, tekstur pola, dan huruf. Fungsi 

dari elemen-elemen desain mampu memberikan desain layout yang berbeda. 
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2.8.1.1. Garis 

Garis merupakan tanda yang dibuat menggunakan alat yang di gambar pada 

permukaan. Alat yang digunakan untuk membuat garis antara lain pensil, 

Ballpoint, Pointed brush, Keyboard, Mouse, dan sebagainya. Garis 

dikategorikan berdasarkan tipe, arah, dan kualitasnya. Menurut buku desain 

komunikasi visual garis terdapat beberapa tipe diantaranya garis lurus dan 

garis putus-putus. Garis lurus horizontal akan membuat segala sesuatu terlihat 

lebih tenang, formal dan profesional, sedangkan garis vertikal akan 

menghasilkan kesan keseimbangan, stabil dan elegan. Garis putus-putus 

menandakan bagian yang dapat dilipat atau di potong. (Lia Anggraini S. Dan 

Kirana Nathalia, 2014, hal. 32). 

 

Gambar 2.18. Bentuk Garis. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.8.1.2. Bentuk 

Bentuk merupakan gambaran umum sesuatu atau formasi yang tertutup. 

Bentuk memiliki diameter, tinggi dan lebar. Jika dikategorikan bentuk 

memiliki beberapa sifat diantaranya bentuk geometrik, bnetuk natural, dan 

bentuk abstrak. 

Perancangan Buku..., Surya Winata, FSD UMN, 2014



 

47 

 

Bentuk geometri adalah bentuk yang segala sesuatunya dapat diukur. Bentuk 

natural adalah bentuk yang dapat berubah-ubah dan bertumbuh secara ukuran. 

Bentuk abstrak adalah bentuk yang tidak jelas bentuknya dan tidak terdefinisi 

atau jika dalam seni dapat berupa bentuk yang tidak sesuai dengan bentuk 

aslinya (Lia Anggraini S. Dan Kirana Nathalia, 2014, hal. 33). 

 

Gambar 2.19. Bentuk Geometri, Natural, dan Abstrak. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.8.1.3. Warna 

Menurut buku Color Basic: Panduan Dasar Warna yang ditulis oleh Anne 

Dameria warna adalah bersangkutan dengan persepsi dan interpretasi 

subjektif. Sehingga pengungkapan terhadap satu warna dapat berbeda-beda 

karena memiliki pengalaman akan warna yang sama dan mampu 

menghasilkan istilah yang berbeda-beda terhadap warna tersebut. Dalam 

proses pencampuran warna yang diterapkan dalam peralatan input dan output 

terdapat dua macam warna yaitu warna Additive dan warna Subtractive 

namun pada pembuatan papercraft wayang golek ini hanya meliputi warna 

subtractive ( Anne Dameria, 2007, hal. 8). 
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Warna subtractive adalah warna sekunder dari warna additive, 

namun pada dasar materialnya warna subtractive berbeda dengan warna 

additive. Warna additive dibentuk dari cahaya sedangkan warna subtractive 

dibentuk dari pigmen warna yang bersifat transparan. Warna subtractive 

terdiri atas Cyan, Magenta dan Yellow. Secara teori warna subtractive  jika di 

campurkan akan mengahsilkan warna hitam namun pada kenyataanya 

berwarna coklat tua. Saat ini warna CMYK menjadi warna dasar standard 

dalam proses cetak separasi warna di industri printing (Hal. 17). 

Perancangan buku papercraft wayang golek meliputi warna-warna 

subtractive, karena warna tersebut merupakan warna yang berada pada 

industri printing. Penulis telah memilih beberapa warna untuk diterapkan 

pada buku papercraft wayang golek. Warna merah dapat dikategorikan 

sebagai warna cerah dan sangat ekspresif. Seperti yang telah dikemukaan oleh 

Anne Dameria, warna merah merupakan warna pertama yang dikenal anak-

anak sekaligus menjadi warna yang paling menarik bagi anak-anak, sehingga 

warna merah mampu memberikan kesan menarik dalam pembuatan buku 

papercraft wayang golek (Hal. 44). 

Warna orange dari sisi psikologi merupakan lambang persahabatan, 

dan juga warna orange dapat menciptakan keakraban. Menurtu buku yang 

ditulis Anne Dameria warna orange dapat merangsang kreativitas dan daya 

cipta, warna orange ini dapat diterapkan pada media kreatif yang cocok untuk 

anak. Dikarenakan buku papercraft ini menekankan unsur kretatif dan 
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edukatif sehingga percampuran warna merah dan orange sangat tepat untuk 

diterapkan pada elemen-elemen dalam buku papercraft  (Hal. 42). 

 

Gambar 2.20. Warna substractive. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.8.1.4. Tekstur dan Pola 

Tekstur  merupakan tampilan permukaan dengan corak dari suatu benda yang 

dapat didapatkan dengan cara melihat dan meraba. Didalam seni, tekstur 

dikategorikan menjadi dua, yaitu tekstur tactile dan tekstur visual. Tekstur 

tactile adalah nyata dapat dirasakan permukaanya dengan jari. Sedangkan 

tekstur visual adalah ilusi, yang memberikan impresi yang sederhana dari 

tekstur yang nyata (Lia Anggraini S. Dan Kirana Nathalia, 2014, hal. 34). 

2.8.1.5. Huruf 

Dalam perkembanganya font atau huruf  dibagi menjadi beberapa kategori 

sesuai dengan sejarah pembuatannya, bentuk, serta karakter yang dimiliki 

oleh font tersebut. Untuk mengenal perkembangan tipografi tidaklah mudah 

pembagian setiap tipografi mencakupi teknologi dan seni dalam pembuatan 
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huruf yang berkembang dari masa ke masa. Adapun jenis font atau huruf yang 

diklasifikasikan memiliki ciri dan karakter tertentu untuk dibaca (Rakhmat 

Supriyono, 2010, hal. 25). 

1. Sans Serif – (1815-1817) huruf sans serif tidak memiliki serif, 

memiliki keindahan tersendiri bentuk huruf ini meminimalisir 

semua ornamen yang tidak perlu.. Contohnya Helvetica, Calibri. 

(Rakhmat Supriyono, 2010, hal. 27). 

 

Gambar 2.21. Bentuk Font Calibri. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2. Decorative, jenis huruf yang dapat ditemukan pada display, yaitu 

teks yang tidak terlalu panjang. Dan juga termaksuk jenis huruf 

yang berdasarkan tulisan tangan. Contohnya Bodoni, Ultra, 

Cottonwood, Curlz Mt. (Rakhmat Supriyono, 2010, hal. 30). 

 

Gambar 2.22. Bentuk Font Curlz Mt. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

Jenis huruf  Deecorative dan Sans Serif digunakan untuk buku 

papercraft wayang golek, dianggap memiliki keindahan tersendiri secara 
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visual,  jenis huruf decorative sangat cocok untuk display sedangkan Bentuk 

huruf sans serif  memiliki bentuk sederhana, karena meminimalisir ornamen 

yang tidak perlu dan mudah terbaca untuk anak-anak. 

2.8.2. Prinsip-Prinsip Desain 

Prinsip desain dibutuhkan dalam sebuah seni yang telah melekat pada 

karakteristik dasarnya hal serupa pula dibutuhkan dalam pembuatan buku 

papercraft. Perancangan ini dilandasi dari prinsip keseimbangan (balance), 

harmoni, kontras, dan variasi. Prinsip ini secara universal diterapkan pada semua 

pekerjaan seni termasuk pada desain layout dalam pembuatan buku papercraft 

wayang golek Jawa Barat, sehingga dasar-dasar desain layout dipertanggung 

jawabkan secara teori dan estetika (Edi S. Mulyanta, 2005, hal. 7). 

2.8.2.1. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan dapat dihasilkan dari keselarasan sebuah obyek sehingga 

secara visual tampak seimbang. Didalam desain grafis keseimbangan dalam 

berdesain sangat dibutuhkan baik dari segi visual dan dari segi fisik yang 

mampu dirasakan secara aktual. Keseimbangan dibagi menjadi tiga 

diantaranya keseimbangan matematis, keseimbangan simetris, dan 

keseimbangan Asimetris (Edi S. Mulyanta, 2005, hal. 8). 

1. Keseimbangan Matematis 

Untuk menghasilkan keseimbangan dalam berdesain dapat ditentukan 

secara matematis dengan menempatkan tiga per delapan dari sisi atas, dan 
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lima perdelapan dari bawah. Dengan desain seperti ini dapat dengan 

mudah ditempatkan gambar atau tulisan secara vertikal untuk 

menghasilkan keselarasan ruang (Edi S. Mulyanta, 2005, hal. 9). 

 

Gambar 2.23. Keseimbangan Matematis dan Pusat Optical. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2. Keseimbangan Simetris 

Pernyatan dalam buku Basic Design Layout yang di tulis oleh Gavin 

Ambrose Paul Haris menyatakan Keseimbangan Simetris atau formal 

memiliki elemen-elemen yang sama yang dapat diterapkan pada kedua sisi 

secara vertikal. Keseimbangan ini mempunyai kesan permanen dan stabil. 

Layout pada keseimbangan simetris menghasilkan desain yang statis dan 

tenang, namun terkesan kaku dan membosankan jika sering muncul pada 

setiap halaman (Gavin Ambrose & Paul Haris, 2011, hal. 29). 

 

Gambar 2.24. Keseimbangan Statis. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 
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3. Keseimbangan Asimetris 

Desain layout yang dihasilkan dengan menggunakan keseimbangan 

asimetris akan menghasilkan kesan desain yang dinamis. Keseimbangan 

asimetris biasanya disebut juga keseimbangan yang informal, yang 

mempunyai keunikan dalam penempatan elemen desain serta intensitasnya 

(Gavin Ambrose & Paul Haris, 2011, hal. 30). 

 

Gambar 2.25. Keseimbangan Asimetris. 

(Sumber : Dok. Pribadi) 

2.8.2.2. Hirarki (Hierarchy)  

Prinsip yang mengatur elemen-elemn yang berhubungan secara langsung 

pada titik fokus. Titik fokus merupakan hal yang pertama dan berhubungan 

langsung. Prinsip hirarki menjelaskan bagaimana desain mampu 

menghasilkan penjelasan secara signifikan dengan kata lain apa yang dilihat 

pertama kali dapat dijelaskan secara turunan (M. Suyanto, 2004, hal. 64). 
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Gambar 2.26. Hirarki Dalam Desain Buku. 

(Sumber : Hongkiat.com) 

Desain cover buku yang berjudul Super Amoeba ini ditulis dan 

didesain oleh Jeniifer L. Holm dan Matthew Holm, dalam buku ini 

menjelaskan prinsip hirarki yang mudah untuk dimengerti, yang pertama 

dapat dilihat ilustrasi amuba, lalu yang ke dua melihat teman-teman amuba 

yang disertai bayangan hitam dibelakang, dan selanjutnya yang ketiga 

terdapat teks atau judul dari buku tersebut. Cover buku ini merupakan the best 

beautiful cover yang di buat oleh Hongkiat.com 

2.8.2.3. Ritme (Rhythm) 

Dalam desain grafis ritme merupakan pola yang diciptakan dengan 

mengulang atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan terhadap 

ruang yang ada disekitarnya dan membangun perasaan berpindah dari satu 

elemen ke elemen lainnya. (M. Suyanto, 2004, hal. 68). 
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Gambar 2.27. Ritme Dalam Desain Buku. 

(Sumber : Brainpickings.org) 

2.8.2.4. Kesatuan (Unity) 

Prinsip kesatuan dalam desain grafis adalah bagaimana mengorganisasikan 

seluruh elemen dalam suatu tampilan grafis. Untuk mendapatkan kesatuan 

dalam mendesain, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, 

tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus dan ritme. Sehingga 

desainer mampu mengetahui bagaimana mengorganisasikan elemen dan dapat 

membangun ikatan diantaranya sehingga memiliki kesatuan yang baik (Lia 

Anggraini S. Dan Kirana Nathalia, 2014, hal. 34). 

 

Gambar 2.28. Kesatuan Dalam Desain Buku. 

(Sumber : Brainpickings.org) 
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2.8.2.5. Urutan (Sequence) 

Urutan atau sequence dalam sebuah desain dibutuhkan karena jika didalam 

informasi terdapat urutan yang sama kuatnya sangat menyulitkan untuk 

diartikan dan ditangkap oleh sipembaca karenam isi konten sama-sama berat. 

Dengan adanya sequence akan membuat pembaca dengan otomatis 

mengurutkan sistem baca dengan matanya. (Surianto Rustan, 2009, hal.74). 

 

 

Gambar 2.29. Urutan Dalam Desain Buku. 

(Sumber : victo-ngai.blogspot.com) 

2.8.2.6. Penekanan (Emphasis) 

Untuk menghasilkan emphasis salah satunya dengan kontras warna, kontras 

yang memiliki tujuan untuk membangun sequence memiliki macam cara 

menciptakan kontras diantaranya lewat ukuran, posisi, warna, bentuk, konsep 

yang berlawanan. Emphasis dapat dihasilkan dengan elemen layout yang 

mengandung pesan-pesan yang unik, emosional dan kontroversial. Sehingga 

membuat si pembaca tertarik (Surianto Rustan, 2009, hal.78). 
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Gambar 2.30. Penekanan Dalam Desain. 

(Sumber : msbabkiesclass.com) 

2.8.2.7. White Space 

Dalam buku desain komunikasi visual penggunaan bidang kosong merupakan 

bagian dari strategi yang dapat menciptakan kemudahan dalam membaca 

sekaligus membuat halaman lebih menarik. Dengan menggunakan ruang 

kosong dapat menunjukan kemudahan dalam membaca suatu informasi yang 

ada didalam buku atau desain lainya. (Rakhmat Supriyono, 2010, hal. 178). 

2.9. Elemen Layout 

Menurut Adi Kusrianto dalam buku yang berjudul berkarir di dunia grafis, elemen 

grafis dan layout merupakan hal yang sangat penting, bagi desainer grafis 

penguasaan akan ilmu tipografi harus memiliki bekal yang memadai dalam 

pengetahuan prinsip komposisi dalam layout. Peran layout dalam mendesain buku 

papercraft wayang golek berguna, seperti elemen teks, elemen visual, dan elemen 

invisible setiap elemen memiliki peran masing-masing yang dapat membangun 

atau membuat layout secara maksimal (Adi Kusrianto, hal. 115). 
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2.9.1. Elemen Teks 

Elemen teks digunakan untuk meletakan susunan kata dan kalimat. Dengan 

elemen teks sebuah desain akan menjadi menarik karena terdapat informasi yang 

dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam buku Desain Komunikasi Visual 

pemilihan jenis dan karakter huruf sangat menentukan keberhasilaan dalam 

berdesain. Elemen teks terdiri dari: Header, Judul Utama, Sub Judul, Bodytext, 

text box, nomor halaman. (Rakhmat Supriyono, 2010, hal. 23). 

2.9.2. Elemen Visual 

Elemen visual terdiri dari foto dan ilustrasi. ilustrasi dan foto digunakan untuk 

melengkapi informasi yang terdapat dalam tulisan buku papercraft wayang golek. 

Dengan ilustrasi dan foto anak sekolah dasar dapat dengan mudah memahami apa 

yang dibacanya (Ariestio Hadi Sutopo, hal. 33). 

Ilustrasi yang digunakan dalam pembuatan buku merupakan ilustrasi 

yang dibuat khusus. Bantuan dengan komputer membantu untuk menghasilkan 

ilustrasi wayang golek. Dengan menerapkan prinsip dasar desain dan penerapan 

elemen layout yang sesuai untuk anak ilustrasi sangat membantu untuk 

menyampaikan informasi yang ada pada buku (Hal. 34).  

Jenis foto untuk buku yang akan diterapkan dalam buku papercraft 

terdiri dari Commisioned Photograph, foto yang dibuat khusus untuk suatu 

pekerjaan yang terdiri dari uraian tentang foto. Existing Photograph, merupakan 

foto yang didapat dari perpustakaan, museum atau dokumentasi (Hal. 34). 
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2.9.2.1. Teknik Fotografi 

Dalam buku papercraft wayang golek teknik fotografi digunakan untuk 

memfoto model papercraft, dalam menghasilkan foto yang baik harus 

diperhatikan sinar dan arah kamera. Penempatan model untuk menghasilkan 

foto diperhatikan untuk menghasilkan foto yang baik. Foto yang baik harus 

memusatkan Point of Interest sehingga objek lebih meonjol dibandingkan 

komponen objek foto yang lainya (Destria Widiatmoko dan Jimmy Wahyudi 

Bharata, 2006, hal. 47).  

 

Gambar 2.31. Teknik foto. 

(Sumber : Digital Photography) 
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2.9.3. Elemen Invisible 

Elemen invisible atau disebut elemen yang tidak terlihat merupakan bagian 

terpenting dalam layout. Elemen yang mampu menentukan letak elemen visual 

dan elemen teks. Dengan elemen invisibel layout yang dihasilkan menjadi lebih 

tertata dan terlihat baik. Penggunaan elemen invisible terdiri dari margin dan grid. 

Margin Menentukan jarak antara pinggir halaman pada kertas dengan 

ruang yang ada pada elemen-elemen layout. Margin mencegah agar elemen layout 

tidak terlalu jauh kepinggir halaman. Margin menjadikan elemen-elemen layout 

tersusun rapi. Penggunaan margin pada pembuatan buku papercraft menjaga agar 

elemen layout tidak terpotong saat pencetakan buku papercraft (Surianto Rustan, 

2009, hal.64). 

Dalam mendesain sebuah layout buku penggunaan grid sistem sangat 

membantu untuk menjaga konsistensi dan unity sehingga mampu menghasilkan 

desain buku yang rapi dan terstuktur namun dalam buku Design Basic Layout 

dalam pembuatan grid untuk menempatkan halaman yang seimbang dan nyaman 

dilihat, haruslah menerapkan sistem Golden Section untuk menghasilkan proporsi 

yang indah (Gavin Ambrose & Paul Haris, 2011, hal. 24). 

2.10. Prinsip Layout 

Dalam menghasilkan buku papercraft wayang golek yang baik diperlukan 

pemahaman terhadap teori dasar dalam perancangan. Teori desain grafis yang 

berupa proximity, alignment, contrast, Repetition dibutuhkan untuk menghasilkan 
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desain buku papercraft wayang golek terutama untuk layout yang akan dipakai 

(Altsiel & Grow, 2010, hal. 113). 

Prinsip proximity merupakan pengelompokan elemen dalam satu grup 

yang bisa berdekatan secara fisik untuk menunjukan keterkaitan yang penting, 

atau berjauhan untuk menunjukan hubungan yang tidak signifikan. Hal ini 

membantu dalam perancangan tata letak dan membawa konsep strategis menjadi 

hidup. (Hal. 114).  

Prinsip alignment, merupakan elemen yang memiliki hubungan dengan 

elemen visual lainya dan terpusat pada satu poin sentral. Alignment adalah 

membuat suatu visual menjadi verbal, karena mengorganisasikan berbagai elemen 

berbeda menjadi sebuah kesatuan yang utuh. (Hal. 113). 

Prinsip Contrast, mementingkan dua hal yaitu Optical Weight dan ruang 

negatif hal ini merupakan bahwa setiap elemen dalam tata letak memiliki berat 

optis yang dapat memainkan peran signifikan dalam bagaimana merespon elemen 

yang kontras white space atau ruang negatif. Kontras memberikan daya tarik serta 

variasi yang semakin besar pada sebuah desain (Edi S. Mulyanta, 2005, Hal. 12). 

Prinsip repetition, yaitu pengulangan yang esensial bagi proses penataan 

letak. Elemen yang direpetisi dapat berupa bentuk, warna, garis, tekstur, jenis 

huruf, atau poin-poin. Poin ini bisa disebut juga sebagai prinsip konsistensi dan 

tidak harus berakhir membosankan. (Altsiel & Grow, 2010, Hal. 113).  
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2.11. Binding 

Binding di dalam buku merupakan proses akhir dalam penyelesaian dalam bahasa 

percetakan binding dapat disebut Finishing. Dalam buku  The Production Manual 

A Graphic Design Handbook terdapat berbagai macam jenis binding dalam 

menyelesaikan hasil akhir pekerjaan agar tampil lebih sempurna, sehingga dalam 

buku memiliki daya tahan, estetika, dan fungsional. (Ambrose, G., & Haris, P. 

Hal. 165). 

2.11.1. Comb Binding 

Adalah jenis finishing yang menggunakan binding berbahan plastik yang 

memiliki tulang belakang berbentuk cincin yang mengikat sehingga membuat 

dokumen atau lembaran kertas tidak berantakan. Comb binding memungkinkan 

dokumen dapat di buka kembali. 

2.11.2. Sprial Binding 

Memiliki material berbahan kawat logam yang berbentuk spiral. Proses binding 

yang mengingkat dokumen dengan keadaan spiral sehingga dpat membuka 

dokumen dalam keadaan mendatar. 

2.11.3. Singer Stitch 

Metode binding singer stitch ini  mengikat satu halamn penuh dimana setiap 

halaman tersebut di jahit bersama-sama dengan satu jalur terus menerus. Sehingga 

terlihat helaian tali yang sudah terjahit. 
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2.11.4. Perfect Bound 

Proses binding ini, mengikat bagian punggung dengan perekat yang fleksibel, 

yang juga dapat menempel di bagian penutup atau punggung buku untuk tulang 

belakang, dan bagian depan tepi dipangkas datar. Proses binding ini dapat 

digunakan untuk buku saku. 

2.11.5. Case or Edition Binding 

Metode penjilidan atau binding ini terdapat pada buku hardcover pada umumnya. 

Cover dan punggung buku menjadi satu bagian. Sehingga jahitan yang berada 

pada punggung buku terlihat menyatu pada tulang belakang. Bentuk punggung 

buku biasanya terlihat agak bulat dan alur sepanjang tepi menutup buku bertindak 

sebagai engsel. 

2.11.6. Wiro Binding 

Bentuk akhir yang Memiliki tulang belakang berbentuk cinicn kawat logam yang 

mengikat. Memungkinakan dokumen dapat di buka dalam keadaan datar. Bentuk 

wiro binding menyerupai spiral binding. 

2.11.7. Open Bind 

Proses binding yang dapat mengikat buku dan dapat terlihat bagian-bagian tulang 

belakang dalam buku. Jahitan pada punggung buku Berbentuk garis-garis 

mendatar. 
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2.11.8. Saddle Stitch 

Penjilidan yang tergolong sederhana ini hanya menggunakan lepengan kawat besi 

yang di tanamkan pada punggung buku atau yang dapat dikenal dengan Steples. 

Binding jenis ini terikat dengan jahitan kawat yang menempel pada punggung 

buku yang diterapkan pada bagian tengah halaman buku. 
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