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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.3. Gambaran Umum 

Buku perancangangan papercraft wayang golek Jawa Barat adalah buku yang 

didalamnya terdapat tokoh dan karakter wayang golek yang memiliki penjelasan 

dari setiap karakter dan dapat dibentuk menjadi sebuah wayang golek untuk dapat 

dimainkan yang terbuat dari kertas. Dalam buku papercraft wayang golek ini 

terdiri dari lima golongan yang masing-masing golongan terdapat dua karakter 

diantaranya golongan Raja yang terdiri dari Batara Guru dan kresan, golongan 

Ponggawa yang terdiri Gatot kaca dan Bima, golongan Buta yang terdiri  dari 

Cakil dan Dursasana, golongan Satria yanag terdiri dari  Arjuna dan Srikandi, dan 

yang terakhir adalah golongan Panakawan yang terdiri dari Semar dan Cepot. 

Karakter tersebut merupakan karakter yang sering tampil disetiap pertunjukan 

wayang golek Jawa Barat menurut Indriawan dan Kendi Kuswara selaku pelaku 

kerajinan wayang di Bogor dan Bandung. 

Lima golongan yang terpilih memiliki cerita dan pewatakan yang dapat 

diterapkan pada manusia, sehingga setiap karakter mewakili sifat dan tingkah laku 

manusia. Diantaranya golongan Raja  yaitu, Batara Guru yang terkenal sebagai 

dewa yang merajai khayangan atau wilayah para dewa, ia adalah perwujudan dari 

dewa siwa yang mengatur wahyu. Sedangkan Kresna adalah raja dari kerajaan 
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dwarawati memiliki tugas untuk menyelesaikan segala macam masalah yang 

terjadi dimuka bumi. Karakter kresna dalam cerita pewayangan digambarkan suka 

pada kedamaian. 

Golongan ponggawa yang terdiri dari Gatotkaca digambarkan sebagai 

karakter yang berani, mampu melindungi rakyat, selalu ambil resiko yang dapat di 

pertanggung jawabkan. Karakter dan sifat Bima dari cerita pewayangan 

merupakan Bima anak kedua dari lima bersaudara Putra dari Dewi Kunti. Tokoh 

Bima digambarkan sebagai tokoh yang kasar dan dengan kekasaranya membuat 

setiap musuh takut, namun dibalik semuanya itu tokoh wayang Bima memiliki 

hati yang lembut, tokoh Bima memiliki sifat yang baik yang ada didalam dirinya, 

yaitu teguh berpendirian, tidak suka basa basi, setia, dan selalu bertindak pada 

yang benar. 

Golongan Buta Cakil dan Dursasana dalam padalangan buta biasanya 

tampil sekali muncul dalam adegan perang dan meninggal terbunuh. Tokoh Cakil 

mudah dikenal dengan taring yang menjulang dan menonjol kedepan. Dapat 

dipakai contoh untuk seseorang yang selalu kena musibah akibat ulah dan 

prilakunya. Tokoh Dursasana merupakan tokoh antagonis dalam cerita 

mahabharata ia merupakan adik ke dua dari Duryudana, yang memiliki tubuh 

gagah dan sifat sombong, suka bertindak sewenang-wenang senang menggoda 

dan senang menghina orang lain. 

Golongan satria, Arjuna dikenal sebagai tokoh yang sakti di dunia, 

memiliki paras yang tampan sehingga banyak wanita yang menyukainya. Tokoh 
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Srikandi dalam pertujukan wayang adalah wanita sinatria yang pandai memanah 

dan selalu membela. Dalam kebudayaan orang sunda nama Srikandi identik 

dengan wanita pemberani  dan pejuang pembela kebenaran. 

Golongan Panakawan Semar dalam pewayangan adalah anak pertama 

Sanghiang Wenang yang menjalani hukuman di Arcapada untuk mengabdi kepada 

wisnu. Semar digambarkan menjadi manusia buruk rupa dan sangat miskin namun 

tabiatnya baik, sabar dan pembela kebenaran, ramaah, pemurah dan penolong 

sesama makhluk hidup. Tokoh Cepot adalah salah satu anak Semar. Cepot disebut 

juga Astrajingga dala wayang golek purwa karakter cepot lucu, humoris sangat 

dekat dengan keluarganya. Oleh karena itu penampilan cepot sangat ditunggu oleh 

penonton, karena dapat menghibur. 

Penyampaian dalam buku papercraft ini menggunakan foto asli wayang 

golek yang berguna untuk mengetahui bentuk wayang golek Jawa Barat yang asli 

dan dilengkapi dengan foto proses pengerjaan dalam memandu anak-anak 

membuat papercraft. Tokoh dan karakter wayang golek yang sudah dibuat 

menjadi papercraft akan menggunakan gambar vektor yang dirancang khusus 

namun tidak menghilangkan ciri dari tokoh wayang golek tersebut. Secara 

keseluruhan warna yang akan digunakan adalah warna-warna cerah yang terdapat 

pada wayang golek Jawa Barat. 

Target market dari buku papercraft wayang golek ini diperuntukan untuk 

kalangan sekolah dasar kelas lima dan enam atau usia 10-12 tahun dimana anak 

usia ini sudah mampu melakukan aktifitas secara mandiri. Kawasan yang dituju 
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yaitu Bogor namun secara garis besar kedepanya buku ini akan di sebarluaskan ke 

wilayah Jawa Barat dan tidak menutup kemungkinan seluruh kawasan Indonesia. 

3.2. Wawancara 

Wayang golek adalah salah satu keseninan pertunjukan Jawa Barat yang dapat 

disebut dengan golek. Wayang golek berkembang di masyarakat merupakan karya 

sastra yang berkembang di Jawa Barat tepatnya tanah sunda. Wayang golek yang 

berada di masyarakat sunda adalah wayang yang berceritakan dengan latar 

belakang cerita mahabharata dan ramayana. Boneka tradisional Indonesia yang 

berwujud dari kayu ini dapat tampil pada kondisi siang hari berbeda dengan 

wayang kulit yang dapat dipentaskan pada malam hari. Kata wayang berasal dari 

bahasa Indonesia yang berarti bayangan atau hantu. Seni pertunjukan wayang 

telah diakui sebagai salah satu kebudayaan milik bangsa Indonesia oleh dunia, 

pernyataan oleh I Gede Ardika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata hal tersebut 

membuktikan bahawa negara Indonesia mempunyai warisan kebudayaan dan 

peradaban yang tinggi sejak dahulu. 

Dalam perancangan buku papercraft wayang golek, disamping telaah 

literatur telah dilakukan langkah penelitian kualitatif yang terdiri dari 

pengumpulan data dan wawancara terhadap beberapa pihak. Untuk wawancara 

resmi telah dilakukan dengan narasumber yaitu bapak Budi Santosa selaku 

pengamat wayang golek, kemudian dengan Bapak Julius Perdana selaku pendiri 

komunitas Paper Replika Indonesia, serta peneliti perkembangan anak M. Cynthia 

dan bapak Adja Sondari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bagian Dinas 
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Pariwisata dan Kebudayaan selaku tokoh masyarakat yang mendukung kesenian 

wayang golek. Sedangkan sebagai sumber data kualitatif telah disebarkan survei. 

3.2.1. Data Ringkasan Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendukung setiap teori dan fakta dalam perancangan 

buku papercraft wayang golek Jawa Barat ini tidak lepas dari beberapa ahli 

dibidangnya berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Budi Santosa, S.Sos, 

seorang peneliti wayang golek di museum wayang Jakarta. Beliau bekerja di 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Beliau selain sebagai peneliti wayang di Jakarta darah kesenian 

wayang sangat kental. Kelahiran dari Kraton ini mampu memahami berbagai 

macam jenis pewayangan yang ada dari cerita wayang, karakter wayang, sampai 

bagian-bagian wayang di pulau Jawa. bapak Budi menerangkan bahwa Kesenian 

wayang golek yang berasal dari Jawa Barat perlu dipertahankan agar tidak hilang 

dari generasi lepas generasi sehingga wayang golek tidak harus berakhir dalam 

museum tetapi haruslah dikembangkan agar tidak pupus dan hilang populatitas.  

Fenomena yang terjadi pada anak-anak terhadap wayang golek sangat 

terasa dapat dilihat dari sisi akademis. Banyak pelajar khususnya anak-anak 

sekolah dasar sulit untuk mengenal tokoh wayang dan karakternya. Dalam 

mengatasi semuanya itu bapak budi santosa menyatakan dibutuhkan media yang 

kreatif dan edukatif untuk anak sekolah dasar dalam mengenalkan wayang golek. 

Dari segi kepentingan untuk melestarikan kesenian indonesia, sangatlah penting 

sejak dini anak-anak dalam mengenal kesenian wayang golek karena akan 
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membangun karakter dasar pada anak-anak untuk menyukai kesenian wayang 

golek sehingga dengan demikian akan menimbulkan kecintaan pada anak-anak 

sekolah dasar sehingga memunculkan rasa ingin tahu dan rasa untuk memiliki.  

Pencapaian terbesar dalam menghasilkan kesenian wayang dengan media 

yang baru menggunakan kertas dirasakan sangat unik dan mampu menuju sasaran 

untuk anak-anak. Dengan demikian buku papercraft wayang golek haruslah 

dibuat menarik dengan meminimaliskan bentuk dan tekstur dari wayang golek 

yang asli. Permasalahan yang didapat mampu disimpulkan perlu dibuat media 

kreatif dan edukatif untuk memperkenalkan tokoh dan karakter wayang golek 

pada anak sekolah dasar. 

Wawancara berikutnya bertujuan untuk mengetahui media yang efektif 

untuk mengenalkan wayang golek kepada anak-anak sekolah dasar. Julius 

Perdana adalah seorang yang memiliki gelar Arsitektur ini merupakan pendiri 

komunitas PeRI Paper Replika Indonesia yang terbentuk pada tahun 2008. Awal 

mula terbentuknya komunitas PeRI ini didasari dari Julius Perdana dan dua 

sahabat yang ingin mengenalkan media kertas yang efektif yang dapat digunakan 

pada usia anak-anak sampai dewasa dalam menghasilkan bentuk-bentuk tiga 

dimensi pada masyarakat dari segala golongan. Komunitas PeRI merupakan 

tempat berkumpulnya pecinta papercraft se-Indonesia. Hingga saat ini anggota 

Perikertas tersebar diberbagai kota di Indonesia dengan tugas utamanya 

menyebarkan informasi tentang hobi papercraft kepada masyarakat di indonesia.  
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Salah satu pencapaian terbesar julius perdana selain membentuk 

komunitas PeRI yang aktif di bidang Papercraft beliau bersama team selalu 

mengadakan pameran dan workshop papercraft yang menjadi langganan dan 

diliput oleh berbagai media. Tercatat dalam tahun 2014 sudah terdapat 50.915 

anggota di facebook yang tergabung dalam komunitas PeRI. Wawancara kepada 

bapak Julius membahas tentang papercraft yang efektif untuk anak, papercraft 

merupakan media efektif untuk memberikan pendidikan bagi anak dari segi moral, 

budaya, dan seni hal ini menarik bagi anak-anak, dimana anak-anak dapat 

membuat setiap objek dua dimensi menjadi tiga dimensi seperti menciptakan 

sesuatu dari tangan mereka sendiri. Hal serupa terdapat pada sistem motorik anak 

terhadap media papercraft dikarenakan papercraft mampu merangsang otak anak 

untuk berkreasi dan berpikir kreatif untuk memodifikasi sebuah bentuk dengan 

tangan mereka. 

Wawancara tentang perkembangan anak oleh M. Cynthia untuk 

mengetahui psikologi anak dalam mengatasi perkembangan anak terhadap karya 

seni wayang golek menurut M. Cynthia selaku pengamat prilaku dan 

perkembangan anak di Bandung. Dalam memperkenalkan kesenian haruslah 

dimulai dari sejak dini karena pendidikan yang dimulai dari sejak dini akan 

mempengaruhi sampai dewasa. Kenyaatan dalam dunia nyata, misalnya anak-

anak usia 10-12 tahun lebih mengenal tokoh pahlawan produksi luar dari pada 

yang ada pada tokoh seni budaya tradisional atau asli Indonesia. Karena itu tokoh 

dalam film yang dapat anak-anak kenal dan mereka jadikan sebagai idola, 

sehingga anak-anak merasa tidak mengenal tokoh dan karakter wayang. 
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Untuk memperkenalkan kesenian kepada anak haruslah kreatif dan edukatif selain 

itu mampu menghasilkan desain yang berbeda dan unik dari yang lain namun 

tidak menghilangkan ciri dan ke khasan dari  wayang golek tersebut. 

Wawancara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bagian Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, dukungan oleh pemerintah sangat diperlukan untuk 

menunjang promosi. Peran pemerintah diperlukan untuk memberikan 

rekomendasi melalui sekolah untuk penggunaan buku papercraft wayang golek 

Jawa Barat sehingga dapat dikenal, serta dinas kebudayaan dan provinsi dalam 

memperluas buku mengenai wayang golek. Wawancara dengan Bapak Adja 

Sondari selaku wakil dinas kesenian Provinsi Jawa Barat menjelaskan, kurangnya 

apresiasi dan minat terhadap seni pertunjukan wayang golek bukanlah satu-

satunya masalah yang terjadi pada kesenian di Indonesia. Dengan masalah yang 

terjadi kedepan akan  terjadi hal yang lebih besar lagi terhadap kesenian wayang 

ini, yaitu kurangnya kesadaran pada generasi muda. Diharapkan kesadaran itu 

akan terwujud untuk mempertahankan bahkan melindungi seni pertunjukan 

wayang golek. 

 Saat ini dinas pariwisata sedang berusaha untuk mengenalkan kesenian 

wayang kembali, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang 

berkembang harus ada peran penting dalam mendukung kesenian wayang golek. 

Baru-baru ini dinas pariwisata ingin membawa wayang golek kerana yang lebih 

luas untuk mengaktifkan Hak Kekayaan Intelektual yang akan dipatenkan pada 

wayang golek sebagai salah satu kesenian asal Jawa Barat. Dikarenakan jika 

kesenian ini tidak dilindungi akan diadobsi oleh negara lain.   
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Sehingga dengan hadirnya media baru dalam memperkenalkan kesenian 

wayang golek, mampu mendukung dan meramaikan berbagai jenis wayang golek 

untuk dikenalkan pada masyarakat terutama anak-anak. Wayang golek 

melambangkan prilaku manusia, sehingga baik dapat disampaikan kepada anak-

anak tentang ciri dan kekhasan dari wayang golek. Daripada itu dalam 

melestarikan wayang golek dalam pengembangan bahan dari kertas yang di sebut 

papercraft, anak-anak lebih dapat mengenal dengan mudah kesenian wayang 

golek. Meskipun karakter tidak sesempurna wayang golek aslinya, namun ada 

usaha lain dalam mengenalkan kepada siswa untuk dapat mengenal beberapa 

tokoh dari wayang golek. 

3.2.2. Kesimpulan Wawancara 

Kesimpulan dari wawancara yang didapat adalah, dibutuhkanya media 

yang mampu menunjang kreatifitas anak dan edukasi dalam mengenal wayang 

golek. Media kreatuf dan edukatif yang dapat diterapkan untuk mengenal wayang 

golek adalah papercraft, selain penggunaan kertas yang tidak terlalu memakan 

biaya besar papercraft pula dapat mengasah sistem motorik pada anak sehingga 

baik diperkenalkan media papercraft ini. Untuk memperkenalkan kesenian sangat 

baik sejak dini usia sekolah dasar sebaiknya sudah ditanamkan kecintaan terhadap 

kebudayaan dan kesenian Indonesia. Selain itu didalam perancangan tokoh dan 

karakter wayang golek janganlah menghilangkan cirikhas dari wayang golek itu 

sendiri. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung buku papercraft 

wayang golek ini.  
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Dukungan dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan provinsi Jawa Barat 

membantu dalam memperkenalkan kesenian wayang golek, dengan media 

papercraft meskipun karakter tidak sesempurna wayang golek aslinya, namun ada 

usaha lain dalam mengenalkan kepada siswa untuk dapat mengenal beberapa 

tokoh dari wayang golek. 

3.3. Analisa Khalayak Sasaran 

Dalam peninjauan pada khalayak sasaran yang dituju akan dijelaskan pada empat 

aspek yaitu Geografis, Demografis, Psikografis, Behaviouristik sebagai data dan 

sumber informasi yang akan dituju: 

3.3.1. Geografis 

Anak-anak sekolah dasar kelas lima dan enam untuk wilayah Bogor, namun 

karena buku ini memiliki nilai yang baik mengenali kesenian wayang golek Jawa 

Barat sebaiknya diketahui oleh anak-anak seluruh Indonesia. 

3.3.2. Demografis 

Target usia 10 sampai 12 tahun, dengan target ekonomi menengah kebawah. 

Tetapi tidak menutup kemungkinan buku papercraft ini di konsumsi oleh 

masyarakat kelas atas. Dikarenakan pada usia tersebut anak-anak sudah dapat 

memahami setiap kata-kata dan mampu memahami visual seperti bacaan dan 

gambar sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan dampingan orang tua. 
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3.3.3. Psikografis 

Kebutuhan akan kesenian wayang golek dan pengetahuan akan kebudayaan yang 

dalam hal ini buku mampu membahas tentang tokoh dan karakter wayang golek. 

3.3.4. Behaviouristik 

Target market yaitu anak-anak yang cenderung menyukai bacaan dengan gambar 

dan media lain yang mampu membuat anak menjadi kreatif dan edukatif pada 

bahan bacaan yang ada.  

3.4. Analisa SWOT 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang buku papercraft wayang golek, maka 

dilakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) : 

3.4.1. Strength (Kekuatan) 

Minat anak-anak sekolah dasar terutama anak-anak usia 10-12 tahun untuk 

mengenal wayang golek. 

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan untuk memperkenalkan kesenian wayang golek kepada anak-anak 

dengan media kertas yang disebut papercraft. 

Belum terdapat buku yang sejenis yang membahas tentang kesenian 

wayang golek dengan media Papercraft. Kekuatan yang terdapat pada desain 

papercraft yang dirancang khusus untuk anak-anak sehingga setiap elemen dalam 

buku papercraft wayang golek telah disesuaikan agar menarik dan mudah dicerna 

oleh anak-anak. 
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3.4.2.  Weakness (Kelemahan) 

Pembuatan buku ini dimaksudkan dengan tujuan anak-anak mampu berkreasi dan 

belajar namun dengan banyaknya tokoh dan karakter dalam wayang golek 

sehingga penulis membatasi setiap buku yang didalamnya terdapat sepuluh 

papercraft atau sepuluh tokoh wayang golek, sehingga pembaca harus memiliki 

buku seri yang lain karena buku ini dirancang berseri. Dalam buku memiliki 

penggolongan karakter yang terdapat pada wayang golek lima golongan tersebut 

masing-masing hanya terdiri dari dua karakter shingga untuk mendapatkan 

karakter yang utuh harus membeli seri yang berikutnya. 

3.4.3. Opportunities (Peluang) 

Anak-anak diajarkn untuk mengenal kesenian wayang golek yang berasal dari 

Jawa Barat dan asli kesenian Indonesia. Tujuan dari buku ini agar anak-anak 

mengenal tokoh dan karakter wayang golek dan memiliki buku dikarenakan buku 

ini tidak hanya untuk dibaca namun mampu melatih anak untuk berkreatifitas, 

belajar dan berinteraksi dengan teman-temanya dengan media papercraft. 

3.4.4. Threats (Ancaman) 

Banyaknya buku ilustrasi dan buku bergambar yang ditawarkan untuk anak. 

Dengan penyampaian yang sederhana. bagi anak-anak yang didalam setiap buku 

menyampaikan informasi melalui gambar ilustrasi atau berupa komik. 

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



 

77 

 

3.5.  Analisa 4P 

Dalam proses marketing analisa 4P meupakan tahap penyaluran kepada target 

atau konsumer dan analisa ini mampu mengkomunikasikan Costomer Value 

kepada pasar. 

3.5.1.   Product (Produk) 

Buku papercraft wayang golek memberikan kemudahan anak-anak untuk 

mengenal wayang golek Jawa Barat. Kelebihan dari buku papercraft wayang 

golek ini selain anak-anak dapat mengenal wayang golek mereka dapat membuat 

wayang golek dengan media kertas yang sudah disediakan didalam buku serta 

cara pembuatan tokoh dan karakter sudah dilampirkan dalam buku. 

3.5.2. Price (Harga) 

Dengan dukungan oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat tepatnya dinas pariwasata 

dan kebudayaan, harga dapat ditekan dan diatur oleh pemerintah yang bekerja 

sama dengan percetakan 

3.5.3. Place (Letak) 

Dengan tujuan untuk anak-anak sekolah dasar, buku papercraft wayang golek 

Jawa Barat ini dapat dikenal pada lapisan masyarakat yaitu anak-anak di Provinsi 

Jawa Barat. Dengan adanya kerja sama pada dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

provinsi Jawa Barat. Sehingga penyebarluasan kepada target sasaran anak sekolah 

dasar dapat merata karena ditanganin oleh dinas pariwisata dan kebudayaan. 
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3.5.4. Promotion (Promosi) 

Buku papercraft wayang golek Jawa Barat ini menitik beratkan pada anak-anak 

sekolah dasar yang ingin mengenal kesenian wayang golek. Untuk promosi buku 

papercraft wayang golek ini dinas kebudayaan dan pariwisata bekerja sama 

dengan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. 

3.6. Data Studi Lapangan 

Penulis melakukan pengamatan pada beberapa buku yang membahas tentang 

kesenian wayang golek. Beberapa toko buku yang penulis singgahi yaitu 

Gramedia, Gunung Agung, dan Karisma dari penelitian yang didapat bahwa buku 

anak-anak memiliki ciri-ciri seperti berikut. 

Tedapat gambar atau ilustrasi untuk menunjang isi cerita. Hal  tersebut 

dimasksudkan untuk mempermudah penyampaian dari isi dalam buku. Selain itu 

mampu menarik minat anak untuk mau membacanya. Warna yang terdapat pada 

setiap buku yang dimiliki rata-rata berwarna cerah yang terkesan membawa 

maksud ceria. Dengan buku yang berwarna dapat mempengaruhi minat anak-anak 

untuk membaca buku. 

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Atau yang maksud 

adalah bahasa non formal, yang mewakili anak-anak mengenal bahasa sehari-hari 

sehingga anak-anak paham mengenali isi buku yang ada. Beberapa buku anak 

yang ada terdapat pula penyajian yang bersifat interaksi, aktivitas dan permainan. 

Dengan adanya interaksi dari buku tersebut akan membuat anak untuk mencoba 

sehingga pada akhirnya anak-anak tertarik untuk mengerti isi dalam buku. Dengan 
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penyampaian yang unik dan kreatif melalui interaksi dalam buku seperti aktivitas 

dan permainan  memberikan poin lebih sehingga anak-anak tertarik. 

Dari beberapa penelitian berbagai jenis kertas yang terdapat dalam buku, 

terdapat beberpa buku yang memiliki ketebalan yang dimaksudkan agar buku 

tersebut tidak mudah rusak atau robek. Terutama untuk jenis buku yang 

didalamnya memiliki interaksi dan permainan. Ada pula yang memiliki ketebalan 

yang tipis yang didalamnya hanya terdapat cerita atau permainan yang sederhana 

misalnya saja buku anak untuk menggambar. 

3.6.1. Analisa Hasil Kuisioner 

1. Apakah Anda Mengenal Wayang Golek? 

 

Gambar 32. Kuisioner pertama. 

(Sumber : dok. pribadi) 

Wawancara yang dilakukan kepada 50 orang anak sekolah dasar kelas lima 

dan enam menyatakan. Sebanyak 40 anak mengenal wayang golek dan 

sebanyak 10 anak menyatakan tidak mengenal wayang golek sebagai kesenian 

Indoneisa. Dari data diatas anak-anak sudah mengenal kesenian wayang golek 

yang berasal dari Indonesia. 

80% 

20% 
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2. Taukah kamu tokoh dari wayang golek ? 

 

Gambar 33. Kuisioner ke Dua. 

(Sumber : dok. pribadi) 

Dari pertanyaan yang penulis bahas apakah anak sekolah dasar mengetahui 

tokoh dari wayang golek 2 anak menyatakan ya, 3 orang anak menyatakan 

sedikit mengenal tokoh wayang golek, dan 45 anak menyatakan tidak tahu 

tokoh-tokoh wayang golek. 

3. Menurut kamu apakah kamu mau mengenal wayang golek jawa barat? 

 

Gambar 34. Kuisioner ke Tiga. 

(Sumber : dok. pribadi) 

45 anak mau untuk mengenal wayang golek, 5 orang anak tidak mau. 

Dapat disimpulkan antusias anak-anak terhadap kesenin wayang golek 

4% 

6% 

90% 

90% 

10% 
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sangat baik dapat dilihat dari keingin tahuan anak-anak untuk mengenal 

wayang golek yang dapat dilihat dari data tersebut. 

4. Seberapa besar tingkat kecintaan kamu pada kesenian wayang golek? 

 

Gambar 35. Kuisioner ke Empat. 

(Sumber : dok. pribadi) 

50 anak memiliki kecintaan untuk mengenal wayang golek. Jawaban 

tersebut didasarkan akan rasa cinta anak-anak terhadap kesenian Indonesia 

yang harus dijaga dan di lestarikan, sehingga wayang golek dapat dikenal 

pada setiap lapisan masyarakat Indonesia dan harapan dapat dikenal pada 

negara-negara lain. 

5. Apakah kamu mengenal papercraft? 

 

Gambar 36. Kuisioner ke Lima. 

(Sumber : dok. pribadi) 

100% 

74% 

26% 
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37 anak mengenal papercraft, dan 13 orang anak tidak mengenal atau 

tidak mengetahui papercraft. Dapat dilihat sebagian anak belum mengenal 

papercraft namun banyak pula anak yang sudah mengenal papercaft. 

6. Inginkah kamu mengenal wayang golek dengan media papercraft? 

 

Gambar 37. Kuisioner ke Enam. 

(Sumber : dok. pribadi) 

45 orang anak mau mengenal wayang golek dengan media papercraft, 5 

orang tidak mau atau sedang berpikir ulang terhadap kesenian wayang 

golek dengan media papercraft. sedangkan Respon anak yang memiliki 

antusias terhadap wayang golek dengan media papercraft sangat baik. 

7. Pilihlah salah satu dari 2 jenis tekstur papercraft di bawah ini? 

 

         1              2 

90% 

10% 
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Gambar 38. Kuisioner ke Tujuh. 

(Sumber : dok. pribadi) 

32 anak memilih tekstur papercraft no.1, 18 anak memilih tekstur 

papercraft no 2. Dengan kata lain anak-anak lebih cenderung menyukai 

tekstur yang tampak nyaman dilihat anak-anak. Tekstur no.1 sangat 

sederhana dan mudah dilihat sedangkan tekstur no.2 sulit dilihat karena 

terlalu banyak ornamen tekstur. 

8. Pilihlah salah satu dari 2 jenis bentuk papercraft di bawah ini? 

  

       1                2 

64%                           

36% 
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Gambar 39. Kuisioner ke Delapan. 

(Sumber : dok. pribadi) 

Dapat dinyatakan anak-anak lebih menyukai bentuk papercraft yang 

terlihat memiliki bentuk-bentuk yang tidak biasa dibandingkan dengan 

bentuk yang selalu kotak, yang memiliki kesan membosankan. Sebanyak 

40 anak lebih menyukai bentuk papercraft no.2 dan 10 anak menyukai 

bentuk papercraft no.1. 

Total Responden  : 50 anak 

Usia    : 10-12 Tahun 

Lokasi   : Bogor 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

3.6.2. Kesimpulan dari Hasil Kuisioner 

 Kesenian wayang golek adalah kesenian yang berasal dari tanah sunda. Anak-

anak sekolah dasar mengenal wayang golek sebagai kesenian asli Indonesia. 

Sehingga anak-anak memiliki ketertarikan terhadap kesenian wayang golek ini, 

namun terdapat beberapa alasan yang membuat mereka tidak mengenal wayang 

golek. Ketidak tahuan anak-anak pada tokoh atau karakter yang ada pada wayang 

10%                           

80% 
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golek membuat mereka tidak dapat mengenal dan mengetahui tokoh dalam 

pewayangan yang ada pada wayang golek. 

Berdasarkan hasil kuisioner antusias anak-anak sekolah dasar untuk 

mengenal kesenian wayang golek dengan media papercraft sangatlah tinggi. 

Dengan media yang berbahan kertas ini anak-anak mampu mengenal tokoh atau 

karakter dari wayang golek. Dan dalam mengenal tokoh wayang golek anak-anak 

lebih tertarik dengan bentuk yang yang menarik dengan tekstur yang minimalis 

sehingga mudah untuk di terima oleh anak. 

3.7. Analisa Visual 

Analisa visual bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak buku yang beredar di 

pasaran. Analisa tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai macam 

kompetitor atau data pesaing dalam perancagan buku ini, sehingga buku yang 

akan dibuat memiliki ciri yang berbeda dari buku yang lain. 

3.7.1. Kompetitor 

Setelah penulis menelusuri berbagai tempat yang menyediakan buku-buku yang 

membahas tentang wayang golek, penulis menemukan buku yang sejenis 

diantaranya mengenal wayang dan buku kerajinan tangan yang berasal dari negara 

tirai bambu Cina yang bernama Kokoru dan buku melipat kertas yang memiliki 

jenis seperti origami. Semua buku bertujuan untuk belajar dan berkreasi. Berikut 

adalah tabel yang penulis rangkum. 
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Tabel 3.1. Daftra Tabel Buku. 

 (Sumber : dok. pribadi) 

 Buku mengenal 

Wayang 

Buku Kokoru Buku ayo melipat 

kertas 

Jumlah hal 24 halaman 100 Halaman 30 halaman 

Harga Rp. 35.000 Rp. 186.000 Rp. 30.000 

Ukuran 19 cm x 23 cm 20 cm x 21 cm 22 cm x 28 cm 

Penerbit Rizqi Mandiri - Andi 

 

3.7.1.1. Buku Wayang 

 

Gambar 40. Buku Mengenal Wayang. 

 (Sumber : dok. pribadi) 

Buku yang membahas tentang wayang yang didalamnya berisi pergelaran 

wayang dan macam-macam wayang, memiliki 24 halaman dengan sampul 

buku soft cover menggunakan teknik binding Saddle Stitch. Buku yang 
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membahas wayang secara umum ini tidak menjelaskan secara perinci tentang 

wayang golek Jawa Barat. 

 Penggayaan tokoh atau karakter yang terdapat pada buku mengenal 

wayang, ada yang menampilkan gambar dari hasil foto, ilustarsi realis yang 

menyerupai aslinya, tetapi ada yang menyampikan dengan ilustarsi anak 

dengan distrosi. Terdapat bonus dua buah papercraft yang tidak terdapat cara 

atau proses untuk membuatnya  sehingga jika salah dalam menempel akan 

merusak bentuk papercraft. 

 Buku yang berbentuk kotak ini menggunakan kertas dengan 

ketebalan 100 gram jenis art paper. Huruf yang digunakan dalam buku 

adalah Decorative, script dan sans serif terkesan memiliki unsur tradisional 

dan mudah untuk dibaca namun penggunaan huruf terkandang tidak konsisten 

sehingga meyulitkan dalam membaca dan memahami isi dalam buku. Warna 

yang digunakan dalam buku beragam seperti warna cerah, warna gelap, dan 

teknik wana gradasi. 
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3.7.1.2. Buku Kerajinan Tangan 

 

Gambar 41. Buku Kokoru. 

(Sumber : dok. pribadi) 

Buku kerajinan yang didalamnya berisi tentang bagaimana mebuat kerajianan 

tangan dengan kokoru sedikit membahas, Kokoru adalah sebuah kertas 

bergelomabang untuk berkreasi. Buku ini menggunakan teknik fotografi 

sehingga didalam penyampaian dalam membuat kerajinan ini sangat baik dan 

mempermudah anak-anak dalam membuat kerajinan. 

 Tidak adanya tokoh atau karakter yang ada hanya objek yang akan 

dibuat. Namun untuk membuat objek yang akan dibentuk didalam buku ini 

tidak disediakan sehingga konsumen harus membeli secara terpisah antara 

buku dan kokoru. Setiap informasi yang digunakan sangatlah sederhana 

hanya menggunakan beberapa kata-kata, karena sudah dibantu dengan elemen 

foto didalam pembuatan objek yang ada. 
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 Background hanya menggunakan satu warna tanpa gradasi, warna 

yang dipilih cerah dan ada juga yang putih, serta terdapat juga tambahan 

dekorasi untuk menghiasi setiap objek-objek yang ada. Layout yang 

digunakan pada kedua buku ini hampir sama dengan meyusun foto yang 

tersusun sehingga penampilan buku ini tidak berantakan. 

 

Gambar 42. Buku Melipat Kertas. 

(Sumber : dok. pribadi) 

Buku kerajinan selanjutnya merupakan buku kerajnan yang sama 

dengan origami didalam buku ini penyampaian akan pesan yang disampaikan 

sangat sederhana hanya terdapat beberapa kata atau kalimat untuk 

menjelaskan. Dalam buku ini selain terdapat cara untuk melipat kertas 

terdapat pula beberapa kertas yang langsung dapat digunakan anak-anak 

untuk membuat bentuk sehingga anak-anak tidak perlu lagi membeli kertas 

untuk membuat kerajinan tangan ini. 
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Pada bagian cover menggunakan teknik fotografi dengan bentuk 

kertas sehingga menghasilkan kesan natural dan apa adanya. Namun disisi 

lain dalam buku ini teknik warna dalam terkesan bersih dan rapih. 

Penggunaan layout sangat dinamis yang memiliki kesan tidak beraturan 

namun tetap nyaman untuk dibaca. Huruf yang digunakan terkesan rapi 

menggunakan jenis huruf sans serif sehingga terkesan sedikit rapi namun 

santai. 

3.7.2. Kesimpulan Analisa Kompetitor  

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilihat dari buku Mengenal Wayang, yang 

didalamnya membahas tentang berbagai macam jenis wayang  namun tidak 

dijelaskan secara menyeluruh. Informasi yang berada pada buku tersebut terbilang 

sederhana. Namun dengan adanya penggayaan layout yang tidak beraturan dengan 

elemen fotografi dan ilustrasi yang yang bercampur-campur membuat isi buku 

terkesan berantakan. Tidak hanya itu penggunaan font yang berlebihan membuat 

anak-anak sulit untuk membaca bahkan memahami isi dalam buku. 

Pada buku Berkreasi Dengan Kokoru memliki layot yang menarik. Selain 

itu peletakan gambar ditata sedemikian rupa, sehingga mudah untuk di lihat dan 

tidak membingungkan. Gambar yang digunakan menggunakan teknik fotgarfi, 

sehingga informasi yang berada pada buku dapat dijelaskan dengan melihat foto 

dan ditambahkan elemen vektor untuk mempermanis tampilan buku. Meskipun 

minim tulisan, sehingga dapat diterapkan pada buku papercraft wayang golek. 
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Pada buku Ayo Melipat Kertas penerapan cover yang terkesan natural 

menjadikan kesan santai, dengan di tambahkan elemen visual seperti jenis font 

yang sesuai dan sudah didesain kembali sehingga anak-anak dapat melihat judul 

buku dengan baik. 

3.8. Mind Mapping 

Perancangan buku papercraft wayang golek diawali dengan pembuatan mind 

mapping untuk membantu mendalami dan mencari kemungkinan yang lebih 

mendalam dalam buku Mind Map yang di tulis oleh Tony Buzan  menjelaskan 

cara termudah dalam menempatkan informasi ke otak dan mengambil informasi 

keluar otak dengan cara mind map, hal ini adalah cara ampuh untuk mampu 

memungkinkan penyusunan fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja 

alami otak  dilibatkan sejak awal. Perancangan buku papercraft ini membutuhkan 

mind map untuk divisualisasikan ke dalam konsep perancangan atau konsep 

kreatif. Berikut ini adalah proses mind mapping yang telah dikembangkan. 
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Gambar 43. Mind Mapping 1. 

(Sumber : dok. pribadi) 
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Gambar 44. Mind Mapping 2. 

(Sumber : dok. pribadi) 
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Hasil dari mind mapping yang dibuat ditemukan kata kuci Gunungan, 

Tradisional dan Ornamen kata kunci tersebut menjadi dasar utama penulis untuk 

melakukan pemikiran yang lebih mendalam pada desain buku papercraft wayang 

golek Jawa Barat.  

3.9. Proses Perancangan 

Proses perancangan dimulai dari mengetahui sifat dan karakter dari wayang golek 

yang terpilih yang didapat dari wawancara tentang tokoh dan karakter wayang 

golek dan buku tentang wayang golek, namun dibutuhkan pula informasi atau 

sumber data lain yang mendukung seperti foto wayang golek dan media elektronik 

seperti e-book dan internet untuk mengetahui berbagai macam wayang golek. 

Setelah itu membuat sketsa tokoh-tokoh wayang golek yang siap untuk 

diubah menjadi papercraft. Adapun sketsa papercraft wayang golek yang dibuat 

diimbangi dengan sketsa cover buku, layout dan tulisan dalam buku papercraft 

wayang golek. Sehingga setelah melakukan sketsa langkah selanjutnya 

memvisualkan kedalam bentuk digital untuk disusun menjadi papercraft dan buku 

wayang golek. 

Setelah proses perancangan visual dari bentuk papercraft selesai langkah 

selanjutnya adalah mendesain layout dengan software khusus yang menunjang 

pengerjaan karya. Setelah itu hasil akhir dari layouting adalah finishing sebuah 

buku papercraft wayang golek Jawa Barat. 
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3.10. Isi 

Topik yang berada pada buku papercrft wayang golek Jawa Barat ini membahas 

tokoh dan karakter wayang golek yang berasal dari Jawa Barat. Secara garis besar 

tokoh yang terdapat dalam buku ini hanya membahas sepuluh tokoh wayang 

golek yang terdiri dari lima golongan untuk anak-anak dalam mengenal tokoh 

wayang golek, selanjutnya terdapat keterangan karakteristik pada setiap tokoh, 

dan dilanjutkan dengan perancangan tokoh wayang golek dengan media 

papercraft  pula terdapat proses pembuatan papercraft untuk menuntun atau 

memandu anak-anak dalam membuat tokoh wayang golek papercraft. 

Buku ini terdapat unsur interaktif, sehingga anak bisa memperoleh 

sesuatu yang tidak hanya teori saja tetapi mampu mempraktekan, yaitu setelah 

anak-anak membuat tokoh dan karakter wayang golek dari papercraft anak-anak 

mampu bermain layaknya menjadi dalang. 

Proses pengerjaan buku papercraft wayang golek ini tidak lepas dari 

berbagai nara sumber yang mendukung diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat. Materi didalam buku diambil dari berbagai refrensi yang mendukung, 

dimulai dari arsip museum wayang Jakarta, komunitas Paper Replika Indonesia  

website dari internet dan lain-lain. 

3.11. Konsep Kreatif 

Setelah mengetahui data-data yang sudah di jabarkan sebelumnya. Perancangan 

buku papercraft ini digunakan untuk anak sekolah dasar dalam mengenal tokoh 

yang ada dalam wayang golek.  
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dalam data yang didapat dari penyusunan mind mapping, didapat tiga kata kunci 

yaitu Gunungan, Tadisional dan Ornamen,  Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dengan menggabungkan kata kunci menjadi satu kalimat yang menjadi acuan 

dasar dalam mendesain yaitu, Merancang buku papercraft dengan menampilkan 

elemen tradisional yang berada pada wayang golek yaitu gunungan wayang 

dengan memberikan kesan visual yang menarik dan penuh ornamen. Tahapan ini 

membawa pada pengembangan konsep kreatif yang utama dari perancangan buku 

papercraft wayang golek. 
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