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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penulis mengunakan metode penelitian kualitatif 

Moleong (2011) Metode kualitatif mengatakan bahwa salah satu ciri penelitian 

kualitatif adalah deskriptif. Data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Penelitian dengan jenis deskriptif dipilih karena akan 

menekankan jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. Data-data 

diperoleh penulis berasal dari studi pustaka, wawancara, dan artikel berita. (hlm. 

64). Penulis Proses pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode di 

antaranya: 

1. Wawancara: metode ini merupakan proses mengumpulkan informasi 

secara langsung dengan narasumber. Pengumpulan data dengan 

melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan, seperti dalang yaitu orang yang memainkan wayang. 

Wawancara yang dilakukan seperti bertanya kepada mereka mengenai 

wayang Punakawan. Wawancara dengan ahli akan sangat membantu untuk 

mendapatkan data – data serta memastikan hal – hal yang mengenai 

pakem – pakem yang terdapat pada wayang, bentuk rupa wayang, karakter 

wayang dan lain sebagainya. 

2. Observasi (pengamatan langsung): metode ini dilakukan penulis dengan 

pengamatan langsung pada Museum Wayang Indonesia, tidak hanya 

dilakukan penulis untuk melihat rupa wayang yang asli untuk 
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membandingkan dengan yang didapat dari studi literatur, tetapi juga bisa 

digunakan untuk mencari inspirasi bentuk dalam pengembangan 

modifikasi karakter.  

3. Studi Pustaka: metode ini dilakukan untuk melihat sumber – sumber yang 

sudah ada dari internet dan buku - buku yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk melengkapi data perancangan maka data yang 

diperoleh bisa dibandingkan kebenarannya sehingga bisa lebih terpercaya. 

4. Focus Group discussion (FGD): metode ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah mereka mengetahui target terhadap apresiasi yang 

berhubungan dengan topik pembahasan untuk melengkapi data. maka data 

yang dipeoleh bisa dibandingkan ke benarnya sehingga lebih terpercaya. 

3.1.1. Wawancara 

Untuk proses perancangan buku ilustrasi wayang punakawan ini, memerlukan 

beberapa metode pengumpulan data. Salah satu metode yang digunakan dalam 

perancangan adalah metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap dari narasumber yang terpercaya secara 

langsung. Wawancara tersebut dilakukan kepada narasumber yang mengenali 

secara jelas tentang wayang, yaitu Bapak Sumardi yang merupakan seorang Ahli 

pengamat wayang sekaligus kepala UP Museum Seni wayang di Jakarta. Selain 

itu, wawancara juga dilakukan kepada dalang Ki Suratno Guno Carito yang 

merupakan dalang dari Surakarta, Solo untuk mengetahui perkembangan kesenian 

wayang dan minat remaja terhadap wayang punakawan. Wawancara kepada Ibu 

Yulia Retno sebagai kepala seksi redaksi / editor senior Elex Media, untuk 
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mendapatkan informasi tentang apresiasi generasi muda terhadap buku wayang 

yang telah terbit di pasar. 

3.1.1.1. Wawancara dengan Bapak Sumardi 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang manfaat wayang 

bagi remaja, tentang salah satu kesenian wayang yaitu wayang Punakawan yang 

merupakan wayang asli Indonesia serta untuk mengetahui perkembangan wayang 

di wilayah DKI Jakarta. 

 Wawancara dilakukan di Museum Wayang, Jakarta (Kamis, 02 Maret 

2017) Bapak Sumardi, Beliau mengatakan bahwa wayang adalah salah satu 

puncak seni budaya bangsa indonesia yang paling menonjol diantara banyak karya 

budaya lainnya. Beliau mengatakan bahwa kesenian wayang memiliki manfaat 

yang dapat mengembangkan budi pekerti seseorang, tanggung jawab, kreatifitas 

dan solidaritas seorang remaja. Remaja dapat mempelajari budi pekerti kejujuran. 

Hal ini perlu diteladani oleh manusia salah satunya filosofi jiwa pengambaran 

sifat perilaku manusia yang sangat luhur budi pekertinya. Tidak setiap orang 

memahami filosofi tersebut. Karena ada beberapa esensi pemikiran yang berbeda. 

 Beliau sangat menyayangkan dari hari ke hari apresiasi remaja terhadap 

wayang semakin berkurang. Para generasi muda khususnya remaja tidak mau 

mendekat dengan kesenian wayang, dan mencintai kesenian dari negerinya, kini 

lebih merasa bangga dengan budaya luar yang masuk seiring kemajuan teknologi, 

dan modernisasi zaman. 

 Beliau juga mengatakan wayang punakawan memiliki manfaat yang dapat 

diajarkan kepada remaja yaitu budi pekerti, sikap, kreatifitas, solidaritas, tanggung 
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jawab, dan norma – norma perilaku. Remaja dapat memahami hal tersebut dalam 

hubungan sosial antara sesama. Kurangnya pengenalan dan pengajaran Orang Tua 

terhadap kesenian wayang tradisional, juga membuat banyak generasi muda 

kesulitan untuk mengenal dan mengetahui manfaat yang terkandung dalam cerita 

wayang. Beliau juga memberitahu bahwa sampai saat ini buku - buku tentang 

kesenian wayang tradisional masih sangat sedikit, sehingga media untuk 

memperkenalkan kesenian wayang ini tidak memadai.  

 Beliau juga mengatakan kepada penulis bahwa melakukan perubahan atau 

memodifikasi rupa wayang ke bentuk yang lebih modern, yang penting karakter 

tersebut masih dapat dideskripsikan dengan jelas. Tujuan dari perancangan buku 

ilustrasi dibuat untuk meningkatkan ketertarikan remaja mempelajari wayang, 

sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber edukasi yang efektif. 

 

Gambar 3.1. Proses Wawancara Ahli Pengamat Wayang Dengan Sumardi  

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 
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3.1.1.2. Wawancara dengan Dalang Wayang 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pertunjukkan 

wayang punakawan, kesenian wayang yaitu wayang punakawan yang merupakan 

wayang asli Indonesia. Serta untuk mengetahui apresasi generasi muda terhadap 

wayang di wilayah DKI Jakarta.  

 Wawancara dilakukan bertempat di Aula Gedung Pertunjukkan Wayang di 

Museum Wayang, Jakarta (Minggu, 12 Maret 2017) Dalang Ki Suratno Guno 

Cirto, Beliau mengatakan kepada penulis bahwa wayang punakawan merupakan 

media para wali (Sunan Kalijaga) dalam untuk penyebaran agama Islam selalu 

melihat kondisi masyarakat baik dari adat istiadat maupun dari budaya yang 

berkembang saat itu. Wayang merupakan suatu media yang efektif untuk 

menyampaikan misi ini. Namun, para wali memandang bahwa cerita wayang yang 

berkembang di masyarkat umum saat ini yaitu Mahabharata. Masyarakat hanya 

diminta duduk diam melihat sang dalang memainkan lakonnya. Tentu tidak semua 

orang mau untuk menikmati adegan demi adegan semalam suntuk. Beliau juga 

menjelaskan para wali menciptakan suatu tokoh yang sekirannya mampu 

berkomunikasi dengan penonton, lebih fleksibel, mampu menampung aspirasi 

penonton, lucu, dan yang terpenting, dalam memaikan para tokoh punakawan ini 

sang dalang dapat lebih bebas menyampaikan misinya karena tidak harus terlalu 

terikat pada pakem.  

 Tokoh punakawan terdiri dari Semar, Nala (Gareng), Petruk, dan Bagong. 

Arti dari Punakawan ialah mengerti teman. Tokoh punakawan dimainkan dalam 

sesi gara-gara. Jika diperhatikan secara saksama ada kemiripan dalam setiap 
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pertunjukan wayang antara satu lakon dan lakon yang lain. Pada setiap permulaan 

permainan wayang biasanya tidak ada adegan bunuh-membunuh antara tokoh-

tokohnya hingga lakon Goro-goro dimainkan. Dalam falsafah orang jawa, hal ini 

diartikan bahwa janganlah emosi kita diperturutkan dalam mengatasi setiap 

masalah. Lakukanlah semuanya dengan tenang, tanpa pertumpahan darah, dan 

utamakan musyawarah. Cermati dulu masalah yang ada, jangan mengambil 

kesimpulan sebelum mengetahui masalahnya.  

 Beliau juga mengatakan bahwa boleh memodifikasi rupa wayang aslinya 

ke bentuk yang lebih modern untuk menyesuaikan selera remaja agar mudah 

diterima oleh remaja. Namun jangan sampai menghilangkan unsur estetika 

keindahan, ciri khas wayang dan karakter wayang tersebut agar dapat di 

deskripsikan. 

 

Gambar 3.1. Proses Wawancara Dengan Dalang Ki Suratno Guno Cirto  

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 
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3.1.1.3. Wawancara dengan Yulia Retno 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang apresiasi generasi 

muda terhadap buku wayang di wilayah DKI Jakarta. Serta mengetahui 

keunggulan buku ilustrasi, harga buku, dan ukuran yang ideal dalam merancangan 

buku ilustrasi untuk remaja. 

 Wawancara dilakukan bertempat di Ruang Perpustakaan Universitas 

Multimedia Nusantara, Tangerang (Jumat, 24 Maret 2017) kepada Ibu Yulia 

Retno sebagai kepala seksi redaksi / editor senior di Elex Media, Beliau 

mengatakan kepada penulis bahwa buku adalah media yang sangat bertahan lama, 

buku dapat disimpan, buku lebih ternyata dan lebih ekslusif. Beliau mengatakan 

apresiasi generasi muda terhadap buku wayang yang telah terbit di pasar sangat 

kurang. Dikarenakan buku-buku wayang yang sudah ada di pasaran kurang 

menarik. Oleh karena itu perlu dibutuhkan untuk merancangan buku ilustrasi yang 

lebih menyesuaikan selera remaja masa kini, Untuk buku yang membahas 

Wayang, Ibu Retno menyarankan untuk menggunakan ilustrasi gambar bergaya 

kartun street art digitalisasi menggunakan vector untuk cover karena ilustrasi foto 

pada wayang sangat kurang menarik dan sudah terlalu sering digunakan sehingga 

ditakutkan akan terlihat sama saja dengan buku-buku wayang yang telah beredar 

di pasaran.  

Dalam perancangan buku ilustrasi yang ideal untuk remaja dimensi yaitu 19cm x 

23 cm dengan ketebalan 0.5cm, jumlah halaman minimal 24 maksimal 64 

halaman, kertas yang digunakan art paper/matte paper, prefect binding (ring & 

soft/hard cover), dan Harga buku kisaran Rp 85.000 – 100.000. 
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 Penggunaan merchandise dalam penjualan buku juga sangat bermanfaat. 

Namun pada dasarnya, penerbit tidak selalu menyarankannya adanya merchandise 

karena penyimpanan di gudang dan risiko hilang saat penjualan. Lebih baik untuk 

menggunakan merchandise yang berguna seperti stiker, pembatas buku, totebag, 

dan lain-lain.  

 

 

Gambar 3.3. Proses Wawancara Dengan Ibu Yulia Retno 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

3.1.1.4. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sumardi sebagai Ahli pengamat wayang 

sekaligus kepala UP Museum Seni di Jakarta, Indonesia, Dalang Ki Suratno Guno 

Cirto di aula pertunjukan wayang di Museum Seni, Jakarta, dan Yulia Retno 

sebagai kepala seksi redaksi di perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara, 

Tangerang. Disimpulkan bahwa buku kesenian wayang di wilayah DKI Jakarta 

sendiri sudah sangat jarang sekali ditemui karena tidak adanya remaja yang 

berminat untuk mengenal wayang lagi. Museum Wayang setiap minggunya rutin 

mengadakan pertunjukan wayang minat remaja akan menonton pertunjukkan 
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wayang sangat kurang, terlihat dari kebanyakaan yang datang adalah orang tua. 

Buku tentang Wayang di pasaran juga sangat masih kurang. Hal itu juga 

dipengaruhi karena banyak budaya asing yang lebih modern serta kurangnya 

pengenalan kesenian wayang kepada remaja. Sehingga membuat apresiasi remaja 

terhadap wayang sangat kurang.   

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

Pada tanggal 18 Mei 2016 membuka FGD bertempat di D & G cafe, Jl tembaga 

raya, Tangerang. Bersama dengan para kedelapan remaja mahasiswa yang 

dikumpulkan oleh penulis untuk membuka FGD. Kedelapan remaja tersebut 

adalah Asyogi, Eka, Riyadi, Herry, Khafi, Fahmi, Ardiansyah, dan Agung. 

Penulis membuka Focus Group discussion (FGD) dengan mengumpulkan para 

generasi muda khususnya remaja tersebut untuk mengetahui apresiasi remaja 

terhadap kesenian wayang. Setelah itu Penulis menanyakan tentang kesenian 

wayang yang di ketahui Peserta FGD. Mereka hanya mengetahui nama-nama 

seperti Cepot, Semar, dan Petruk.  
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Gambar 3.4. Proses Focus Group Discussion 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 Ketika penulis tanyakan tentang wayang punakawan Para peserta FGD, 

tidak mengetahui keberadaan tokoh wayang punakawan surakarta, padahal 

wayang punakawan itu merupakan kesenian wayang tradisional yang dimiliki 

Indonesia. Penulis juga menanyakan kenapa para generasi muda khususnya 

remaja tidak tertarik dengan kesenian wayang. Peserta FGD mengatakan bahwa 

tampilan wayang kurang menarik serta kaku, peserta FGD mengatakan jika 

wayang memiliki tampilan yang menyesuaikan selera remaja, mereka tertarik 

untuk mengenal dan mengapersiasi wayang. 

3.1.2.1. Kesimpulan Focus Group Discussion (FGD)  

Dari hasil Focus Group Discussion yang penulis lakukan pada tanggal 18 Mei 

2016 FGD bertempat di D & G cafe, Jl tembaga raya, Tangerang. kedelapan 

peserta FGD adalah adalah Asyogi, Eka, Riyadi, Herry, Khafi, Fahmi, 

Ardiansyah, dan Agung. Peserta FGD mengatakan bahwa tampilan wayang 

kurang menarik serta kaku, sehingga membuat remaja kurang mengapresiasi 
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kesenian wayang, para peserta FGD mengatakan ingin tertarik mengenal dengan 

tampilan wayang yang lebih menyesuaikan selera remaja masa kini. 

3.1.3. Observasi 

3.1.3.1. Observasi Lapangan 

Observasi yang pertama dilakukan oleh penulis yaitu observasi lapangan, 

observasi ini bertujuan untuk mendukung observasi eksisting, seperti mendatangi 

ke beberapa toko buku didaerah DKI Jakarta dan sekitarnya, selain mendatangi 

beberapa toko buku penulis juga berkunjung ke Museum Wayang Jakarta, hal 

tersebut bertujuan untuk melihat dan mempelajari kesenian wayang Indonesia, 

salah satunya wayang Surakarta asli Indonesia yaitu, Wayang Punakawan. 

 Museum Wayang sendiri diresmikan oleh Gubernur Jakarta saat itu yaitu 

Ali Sadikin pada tanggal 13 Agustus 1975. Museum ini sebelumnya disebut 

sebagai Museum Batavia yang dibuka pada tahun 1939 oleh Gubernur Jenderal 

Belanda yaitu Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer. Gedung ini dibangun pada 

tahun 1912 bergaya Neo Renaissance dan pada tahun 1938 dipugar dan 

disesuaikan dengan gaya rumah Belanda saat itu. Gedung ini bukan merupakan 

bekas gedung gereja Belanda, karena gedung gereja tersebut sudah runtuh akibat 

gempa. Tapi memang berdiri di atas tanah bekas Gereja Belanda Baru atau 

Nieuwe Hollandse Kerk (1736) dan Gereja Belanda Lama atau Oude Hollandse 

Kerk (1640-1732). 
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Gambar 3.5. Museum wayang Jakarta 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 Museum tidak hanya aktif dalam memamerkan koleksi wayang-wayang 

yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada di Indonesia. Museum wayang 

setiap minggunya rutin mengadakan pertunjukkan wayang untuk mempromosikan 

wayang kepada generasi penerus bangsa. Pertunjukan wayang diadakan pada hari 

libur yaitu sabtu, dan minggu dikarenakan hari tersebut banyak pengunjung yang 

datang ke museum wayang. Pertunjukkan wayang menampilkan berbagai macam 

wayang yang di miliki oleh masing – masing daerah Indonesia. Salah satunya 

adalah wayang punakawan, dan di Jakarta juga memiliki wayang yaitu wayang 

tengul. Pertunjukkan wayang yang di tampilkan sangatlah menarik untuk di 

saksikan karena peran dalang sangatlah penting dalam meragakan setiap aksi 

pertunjukkan, sehingga membuat wayang seperti hidup. 
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Gambar 3.6. Aula pertunjukan wayang di museum wayang 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.7. Wayang Punakawan Surakarta 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

3.1.3.2. Observasi Pengamatan 

Kehalusan serta ketinggian kesenian kerja tangan tertera pada watak-watak 

wayang kulit. Ciri pembuatannya melambangkan ketelitian serta ketinggian 

kesenian pembuatannya. Karakter wayang kulit biasanya dibuat dengan kulit 

lembu. Nilai dan mutu kulit lembu hendaklah memenuhi spesifikasi wayang kulit. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Kuncoro Jakti Mukti Wibowo, FSD UMN, 2017



42 
	

Kulit lembu betina menjadi pilihan berbanding dengan kulit lembu jantan, kerana 

ia lebih besar dan lembut. Kulit - kulit ini boleh didapati dengan membeli 

daripada penjual daging tempatan atau di tempat penyembelihan.  

 

Gambar 3.8. Proses Pembuatan Wayang 

Sumber: (Dokumentasi Youtube) 

Patung wayang yang dibuat dari kulit lebih tahan lama dan tahan melebihi 100 

tahun jika dirawat dengan baik. Setiap patung wayang kulit mestilah dibuat dari 

kulit dan bukan dari kayu atau lain-lain. Proses pembuatan wayang sebagai 

Berikut: 

1. Bagi kulit-kulit yang telah dipilih, proses awal yang perlu dilakukan ialah 

mengeluarkan lebihan daging dan lemak yang melekat pada bidang 

bersegi empat, yang dibuat dari kayu atau batang buluh. Kerja-kerja 

pemilihan kulit ini untuk memudahkan lebihan daging dan lemak 

melekat dikikis dengan pisau raut yang tajam atau dikenali dengan nama 

“pisau wali" ketelitian menjadi sifat utama kerja pengikisan untuk 
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menghindari kulit menjadi mudah terkoyak, juga untuk memastikan kulit 

itu benar-benar bersih. 

2. Kulit yang sudah dibersihkan dijemur sehingga kering selama dua atau 

tiga dari, tergantung pada keadaan cuaca. Kulit tersebut biasanya di jemur 

agak jauh dari rumah untuk menhindari bau busuk. Setelah kulit cukup 

kering, pengikisan dilakukan dengan pisau raut. 

3. Setelah dikikis dan bersih dari bulu, kulit tersebut dibasuh dan dijemur 

untuk yang kedua kali. Setelah kulit yang dijemur itu kering, perajin 

wayang akan memulai melakar patung-patung wayang yang 

hendak dibuat. 

4. Biasanya ukiran sifat-sifat karakter wayang dibuat atas kertas putih tipis. 

Kemahiran dan kreativitas amatlah perlu untuk membuat watak wayang 

kulit yang halus dan menarik agar terlihat hidup. 

5. Pewarnaan corak dan motif perlu disusun dengan teratur dan sesuai 

dengan sifat karakter wayang yang dibuat. Biasanya watak wayang kulit 

Melayu berukuran 71 cm panjang dan lebarnya tidak lebih dari 30 cm. 

Lakaran pada kertas yang telah disediakan itu seterusnya akan digunting 

atau dipotong mengikut profil. Perajin wayang kemudian menempelkan 

kalkir tersebut pada kulit dengan menggunakan lem. biasanya lem 

yang digunakan dibuat dari kanji atau lem yang dapat larut dalam air. 

6. Kertas kalkir yang dilekatkan pada kulit kemudian dipahat mengikuti 

kalkir yang telah disketsa. Setelah selesai memahat, kertas putih yang 

masih melekat pada kulit dilepas atau dicuci. untuk dalang mereka 
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menggunakan berus tembaga halus dan air untuk menggosok dan 

membersihkan kertas yang melekat pada kulit. 

7. Kulit yang telah dicuci biarkan mengering. Sifat karakter wayang itu 

seterusnya akan diperkuat dengan sebilah bambu. bambu yang diraut 

membentuk bulat serta runcing dibagian pangkalnya diikat tegak di 

tengah-tengah patung wayang. Bambu ini sebagai "tulang" kepada patung-

patung wayang tersebut. Tulang pemacak ini akan dibelah dua dari ujung 

hingga kira-kira 30.5 cm dari pangkalnya. Seterusnya patung wayang 

itu diapit diantara belahan tersebut lalu diikat dengan benang pada jarak 

kira-kira 5 cm. 

8. Bambu yang dapat dijadikan tulang untuk patung-patung wayang, kayu 

serta tanduk kerbau juga dapat digunakan. Karena kayu dan tanduk kerbau 

sulit didapat dan sulit dibentuk, maka bambu berduri menjadi pilihan 

utama pengrajin wayang. Selain mudah di peroleh bambu berduri juga 

tahan lama serta ringan. Warna juga memainkan peranan penting pada 

bentuk wayang kulit. Ia dapat menberikan perbedaan antara sifat yang baik 

dan sifat yang jahat. 

9. Proses pembuatan karakter wayang berdasarkan sifat-sifat karakterisitik 

wayang, memakan waktu pengerjaan 1 minggu – 2 minggu pengerjaan itu 

tergantung pengrajin wayang. Seberapa sulit dalam pembuataan karakter 

wayang berdasarkan tingkat kesulitannya. 
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3.1.3.3. Observasi Eksisting 

Observasi eksisting yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan 

data referensi mengenai wayang punakawan Surakarta baik berupa konten teks 

maupun konten visual. Dalam mendapatkan data mengenai wayang punakawan 

Surakarta yang berupa konten teks penulis menggunakan dua macam buku, 

pertama dari buku Punakawan: Simbol Kerendahan Hati Orang jawa karya 

Kresna (2012) penulis menggunakan buku tersebut untuk mendapatkan data 

berupa sejarah umum tentang wayang punakawan di Indonesia dan asal mulanya, 

kedua dari buku Punakawan Menggugat: Kisah Heroik dari Para Abdi Sejati! 

karya Kresna (2012) pada buku kedua penulis menggunakannya untuk 

mendapatkan data mengenai wayang punakawan Surakarta, Indonesia. 

 Untuk mendapatkan referensi konten visual penulis memperolehnya dari 

berbagai buku cerita ataupun buku bergambar yang berada toko-toko buku di 

Jakarta, seperti buku berjudul 50 Cerita Monster (2016) karya Tig Thomas, dan 

Gareng Petruk Semar (1983) karya A. Resintha, dan Generasi 90an (2013) karya 

Marchella FP hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa hal fisik 

tentang buku, yaitu dimensi buku, jumlah halaman, kertas atau bahan yang 

digunakan sebagai media, dan jenis penjilidan buku, sedangkan untuk hal non 

fisik, yaitu; gaya ilustrasi, jenis huruf dan layout/grid. 
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Gambar 3.9. Buku ilustrasi gareng petruk semar 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.10. Buku ilustrasi gareng petruk semar 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.11. Buku ilustrasi 50 cerita monster 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.12. Buku ilustrasi 50 cerita monster 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.13. Buku generasi 90an 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.14. Buku generasi 90an 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 Hasil yang didapatkan penulis dari observasi eksiting tentang konten 

visual, bahwa buku ilustrasi untuk remaja dimensi yang beragam dimulai dari 

18cm x 16cm dengan ketebalan 0.5cm, jumlah halaman minimal 24 maksimal 64 

halaman, kertas yang digunakan art paper/matte paper, prefect binding (ring & 
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soft/hard cover), gaya ilustrasi kartun dan simplified, menggunakan jenis huruf 

sans serif, warna, komposisi antara teks dengan ilustrasi lebih banyak ilustrasi dan 

menggunakan single column grids dan multiple column grids. 

3.1.4. Analisis SWOT 

Untuk Mengetahui lebih dalam tentang buku ilustrasi wayang punakawan, maka 

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

• Strength (kekuatan) 

Dalam perancangan tugas akhir ini penulis membuat tampilan buku dibuat secara 

menarik, serta dikemas dengan ekslusif, ilustrasi yang mudah dipahami, dan 

menyesuaikan selera remaja masa kini. 

• Weakness (Kelemahan) 

Pembuatan buku ini dimaksudkan dengan tujuan remaja mampu mengenali 

kesenian wayang punakawan yang merupakan kesenian wayang asli Indonesia. 

namun buku ilustrasi remaja yang masih belum diketahui tingkat pemasarannya. 

• Opportunity (Peluang) 

Belum banyaknya buku sejenis ini di pasaran. Remaja diajarkan untuk mengenal 

kesenian wayang punakawan yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dan asli 

kesenian Indonesia. Tujuan buku ini agar remaja dapat mengenal tokoh dan 

karakter wayang punakawan, dan memiliki buku dikarenakan buku ini tidak 

hanya dibaca namun mampu melatih imajinasi remaja dalam berkreatifitas, 

belajar, solidaritas dan bersosialisasi.  

• Threat 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Kuncoro Jakti Mukti Wibowo, FSD UMN, 2017



50 
	

Banyaknya buku ilustrasi dan buku bergambar yang ditawarkan untuk remaja. 

Dengan penyampaian yang sederhana. Bagi remaja yang didalam setiap buku 

menyampaikan informasi melalui gambar ilustrasi atau berupa komik.  

3.2. Metodologi Perancangan 

Proses perancangan buku ilustrasi ini, penulis mengacu pada teori Robin Landa 

dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Solutions. Menurut Landa (2011) 

terdapat 5 tahapan dalam proses desain grafis yaitu sebagai berikut (hlm. 76). 

1. Orientasi  

Dalam proses ini dilakukan pencarian pokok permasalahan, 

mengumpulkan data informasi wayang punakawan dari museum wayang 

wilayah DKI Jakarta. 

2. Analisis 

Pada tahap analisis digunakan sebagai cara menyusun mindmap. Target 

audience yang dianalisa adalah segmentasi yang meliputi: demografis, 

geografis, psikografis dan batas kajian. 

3. Konseptual Desain 

Berawal dari brainstorming mengenai permasalahan yang akan dibahas 

dengan merancang beberarapa ilustrasi dengan gaya kartun dan merancang 

layout dan penggunaan tulisan yang sesuai, sehingga dapat dibentuk 

menjadi sebuah buku ilustrasi yang menarik. Konten yang terdapat dalam 

buku akan dibuat semenarik mungkin supaya informasi yang terdapat 

dalam buku bisa tersampaikan dengan baik.  

4. Desain 
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Pada tahap ini proses desain dikerjakan berdasarkan sketsa konsep desain 

dan observasi sebelum mengemasnya menjadi sebuah buku ilustrasi. 

5. Implementasi 

Pada tahap ini, buku ilustrasi yang telah siap memasuki tahap produksi 

untuk dipublikasikan. Pengambilan keputusan produksi berdasarkan pada 

anggaran, jumlah halaman dan jenis buku. Serta mengusahakan adanya 

dukungan pihak ketiga yang turut membantu dalam memproduksikan buku 

ilustrasi tersebut untuk dipublikasikan kepada generasi muda terutama 

remaja. 

3.2.1. Perancangan buku ilustrasi 

Berikut ini tahap-tahap atau proses penulis dalam "Perancangan Buku Ilustrasi 

Wayang Punakawan”  penulis menggunakan teori berdasarkan tinjauan pustaka 

yaitu, Teori Haslam (2006) mengatakan bahwa buku merupakan wadah portable 

yang terdiri dari serangkaian halaman yang dicetak dan dijilid digunakan untuk 

melestarikan, mengumumkan, menguraikan secara rinci, dan memberikan 

pengetahuan kepada pembaca di seluruh ruang dan waktu. (Hlm. 9). Sedangkan 

Zeegen (2009) mengatakan ilustrasi merupakan sebuah sarana komunikasi paling 

langsung yang mudah ditangkap oleh viewer yang melihat karya illustrasi 

tersebut. Sehingga illustrator harus membuat sebuah illustrasi gambar untuk 

berbagai media dan memberikan elemen karya yang sangat bermakna (hlm. 6).
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