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SARI 

Widyatama, Ruri. 2013. Komik Banjaran Gatotkaca dalam Chibi Character 

sebagai Sarana Pendidikan Karakter Bagi Anak. Proyek Studi. Jurusan Seni 

Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Drs. Aryo Sunaryo, M.Pd., pembimbing II: Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 

Kata kunci: komik, banjaran Gatotkaca, chibi character, pendidikan karakter 

Wayang berperan dalam pendidikan moral, budi pekerti, mental dan 

watak (karakter). Pendidikan karakter menjadi bagian dari proses pembentukan 

akhlak anak bangsa dan diharapkan menjadi pondasi utama dalam membentuk 

manusia berkualitas. Mengingat pentingnya pendidikan karakter, penulis 

memberikan alternatif media yang lebih disukai anak yaitu media komik. 

Penulis memilih jenis karya buku komik dengan pertimbangan beberapa 

dekade ini komik Indonesia mati suri padahal keberadaannya yang beredar 

massal, mudah dimengerti dan diterima segala lapisan masyarakat, terutama 

anak-anak. Penulis memiliki tujuan untuk menuangkan ide serta kreativitas 

dalam penyusunan karya buku komik Banjaran Gatotkaca dalam chibi 

character dan menghasilkan karya komik, berbentuk desain buku komik 

berukuran A4 dengan 70-an halaman. 

Penulis menggunakan teknik hybrid, teknik tersebut adalah gabungan 

antara teknik tradisional (manual) dengan teknik digital. Peralatan manual yang 

digunakan adalah pensil, drawing pen, karet penghapus, rautan, cutter, 

penggaris serta dilengkapi dengan peralatan digital berupa scanner dan 

komputer sedangkan bahan yang digunakan adalah kertas gambar ukuran A4 

untuk sket dan kertas HVS ukuran A4 untuk karya jadi. Tahapan proses 

berkarya dimulai dari gagasan, pengumpulan data, reduksi data, pembuatan 

storyboard, karakter cerita, sket, penintaan, scanning, editing dan penulisan 

teks, penyusunan halaman dan pencetakan karya. 

Dalam proyek studi ini, penulis berhasil membuat karya komik 

Banjaran Gatotkaca yang menceritakan tokoh Gatotkaca dari lahir hingga mati. 

Komik tersebut menggunakan karakter chibi, terdiri 6 chapter dengan total 76 

halaman. Penggunaan karekter chibi yang bersifat imut (cute), lucu sesuai 

untuk anak-anak sehingga penerapan pendidikan karakter bagi anak dapat 

dilakukan dengan mengajarkan karakter pada anak dan memberikan 

keteladanan melalui komik Banjaran Gatotkaca. 

Penulis berharap karya komik dapat menjadi media alternatif untuk 

mewujudkan/membentuk karakter anak, diharapkan dapat digunakan sebagai 

desain komik yang nantinya dapat diterbitkan, serta untuk yang berminat 

membuat komik dengan chibi character dapat membuatnya dengan 

menggunakan tokoh lain dan dapat dibuat dalam format berwarna. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Alasan Pemilihan Tema 

Dewasa ini, banyak generasi muda kita kurang berminat dan menaruh  

apresiasi terhadap kebudayaan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

perhatian dan kegemaran terhadap kesenian wayang, khususnya wayang kulit.  

Padahal kesenian wayang sebagai hasil kreasi bangsa Indonesia sendiri, banyak 

berperan dalam kehidupan masyarakat. Peranan kesenian wayang adalah 

sebagai media hiburan, pendidikan ataupun penyampaian informasi 

(Mertosedono, 1993).  Sejalan dengan itu, Mulyono (1979: 18) mengatakan 

bahwa kesenian wayang kulit memiliki dimensi dan fungsi ganda, antara lain 

(1) unsur nilai hiburan, (2) unsur nilai seni, (3) unsur nilai pendidikan dan 

penerangan, (4) unsur nilai ilmu pengetahuan, dan (5) unsur nilai 

kejiwaan/rohani, mistik dan simbolik. 

Ditinjau sebagai media pendidikan, kesenian wayang kulit memberikan 

banyak ajaran kepada manusia. Peranan wayang dalam pendidikan terutama 

dalam pendidikan moral dan budi pekerti, serta tersirat unsur-unsur pendidikan 

mental dan watak (karakter). Unsur-unsur pendidikan karakter dalam wayang 

kulit mencakup masalah keadilan, kebenaran, kesehatan, kejujuran, 

kepahlawanan, kesusilaan, psikologi, filsafat dan berbagai problema watak 

(karakter) manusia yang sukar diungkapkan dan dipecahkan. 



 
 

 
 

2 

Dalam UU Sisdiknas tahun 2004, tujuan pendidikan nasional mengarah 

pada wilayah pembentukan karakter bangsa. Amanah undang-undang tersebut 

bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang 

cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan 

lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas 

nilai-nilai luhur bangsa. Dari uraian di atas, terungkap betapa pentingnya 

pendidikan karakter bagi anak, selain menjadi bagian dari proses pembentukan 

akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan mampu menjadi 

pondasi utama dalam membentuk manusia yang berkualitas. Mengingat 

pentingnya pendidikan karakter bagi anak, penulis memberikan alternatif 

sarana pendidikan karakter dengan menggunakan media yang lebih disukai 

anak yaitu media komik. Dengan media komik nilai-nilai pendidikan karakter 

akan lebih mudah diterima dan dimengerti anak sehingga pesan-pesan moral 

pendidikan karakter dapat meresap ke dalam setiap hati sanubari anak. 

Komik sebagai medium visual memiliki keunikan tersendiri dalam 

memperlakukan gambar dibandingkan medium lainnya seperti lukisan atau 

film. Dibandingkan dengan lukisan atau film, keunikan komik terletak pada 

karakter seni gambar yang berkesinambungan. McCloud (2008: 129) 

memaparkan bahwa komik adalah sebuah medium yang berupa kepingan-

kepingann teks dan potongan gambar yang ketika berkerja sama, pembaca akan 

menggabungkan kepingan-kepingan tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh 

dan berkesinambungan. Kesan berkesinambungan itulah yang menjadikan 

karya seni komik terasa hidup ketika dibaca. Oleh karena itu, penulis 
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menggunakan media komik sebagai sarana alternatif pendidikan karakter bagi 

anak. 

Sayangnya banyak komik yang akrab dengan anak-anak Indonesia 

adalah komik asing, baik komik terbitan Amerika Serikat, Eropa maupun 

Jepang. Anak-anak lebih mengenal komik Superman, Batman, Spiderman 

ataupun komik Doraemon, Naruto, Bleach, Onepiece dibandingkan komik-

komik lokal. Tokoh-tokoh cerita lokal seperti “Joko Tingkir”, “Sangkuriang”, 

“Si Pitung” dan lain sebagainya yang bersumber dari legenda lokal maupun 

tokoh-tokoh yang diciptakan oleh para komikus Indonesia seperti “Si Buta dari 

Goa Hantu”, “Wiro Sableng”, “Panji Tengkorak” dan lain sebagainya masih 

kalah bersaing dengan Superman, Batman, Spiderman ataupun Doraemon, 

Naruto, Bleach, Onepiece dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena 

anak-anak setiap harinya disuguhi komik asing (buatan Amerika Serikat, Eropa 

atau Jepang) dan dewasa ini sangat sedikit sekali komik superhero Indonesia 

yang mengambil latar budaya lokal. 

Menurut Maharsi (2011: 45), sejak tahun 1980-an komik Indonesia 

terpuruk karena serbuan berbagai macam komik dari luar negeri (khususnya 

dari Jepang dan Amerika). Komik luar dengan cerita yang beragam, 

pengemasan yang menarik dan dengan ilustrasi yang bagus memberikan 

alternatif nuansa visual baru bagi pembaca pada saat itu. Bahkan Koendoro 

(2007: 51) menyebutkan bahwa akhir 1970-an komik Indonesia terkesan 

tenggelam dalam kesunyian, terkalahkan hadirnya media TV, film dan medium 

lainnya. Senada dengan hal ini, Jalaludin Rakhmat (dalam Maharsi, 2011: 46) 
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mengatakan bahwa televisi hadir di Indonesia disaat budaya membaca belum 

mapan, televisi dengan banyaknya nilai-nilai hiburan membuat kebudayaan 

membaca (komik/buku) serta merta terpotong (Mulyana dan Ibrahim dalam 

Maharsi, 2011: 46). Dengan demikian penikmat komik Indonesia semakin 

terlena terhadap keadaan yang ada dan komik Indonesia semakin terlupakan. 

Pada umumnya anak-anak sangat menyukai tokoh superhero di dalam 

komik ataupun film, sehingga mengaguminya dan menirukan berbagai sifat 

dan hal-hal yang dilakukan idolanya. Sayangnya banyak superhero yang 

disukai anak-anak adalah karakter yang berasal dari kebudayaan luar, yang 

belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita. Oleh karena itu perlu adanya 

penciptaan karakter superhero dalam komik yang sesuai untuk diidolakan 

anak-anak yang bersumber dari kebudayaan lokal, salah satunya adalah dengan 

menciptakan karakter superhero yang berasal dari cerita wayang.  

Berdasarkan pemasalahan di atas, penulis berasumsi bahwa dibanding 

karakter pewayangan lain, tokoh Gatotkaca dalam pewayangan paling sesuai 

untuk dijadikan karakter superhero yang cocok diidolakan oleh anak-anak. Hal 

ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan penulis di tahun 2011, yang 

menyebutkan bahwa tokoh Gatotkaca sangat populer di kalangan anak-anak 

dan remaja dibanding dengan tokoh pewayangan lain. Bukti lain berdasarkan 

persepsi penulis, bahwa tokoh Gatotkaca sangat disukai dan populer adalah, 

banyak orang tua dalam masyarakat Jawa memberikan nama 

“Gatot/Gatotkaca” kepada sang anak dengan harapan puteranya menjadi 

pahlawan dunia layaknya tokoh pewayangan Gatotkaca.  
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Dalam kebudayaan Jawa ada sebuah perumpamaan apabila seseorang 

laki-laki yang berkumis lebat sering diumpamakan “tampan” bagaikan 

Gatotkaca. Hal tersebut disebabkan penampilan khas Gatotkaca adalah 

kumisnya yang lebat. Selain itu, seorang anak yang melakukan sunatan atau 

khitanan sering diberi pakaian Gatotkaca dengan topi wayang, baju kotang 

(rompi) bergambar bintang delapan, memakai badhong (semacam hiasan 

punggung) dan tentu saja kumis hitam dari arang. Hal ini merupakan bukti 

bahwa tokoh Gatotkaca diidolakan banyak orang (Triwidodo, 2009).  

Meskipun tokoh Gatotkaca dalam pewayangan sangat populer, banyak 

diantara kita kurang memahami secara mendetail mengenai tokoh Gatotkaca, 

baik dari segi bentuk, karakter serta cerita riwayat hidup tokoh Gatotkaca. 

Sangat disayangkan sekali sebagai ganerasi muda tidak mengenal tokoh 

Gatotkaca, sebagai ikon pahlawan dari dunia pewayangan. Oleh karena itu, 

perlu adanya pengenalan yang lebih mendalam terhadap karakter tokoh 

Gatotkaca dalam kesenian wayang kulit, karena sangat menarik apabila 

kecintaan kepada budaya kita sendiri, khususnya kesenian wayang kulit dapat 

dimulai sejak dini (Bambang, 1995) . 

Dalam cerita pewayangan, Raden Gatotkaca adalah putera kedua Raden 

Wrekudara (Bima) dengan Dewi Arimbi. Ketika masih bayi dipilih menjadi 

kesatria para dewa, untuk menumpas ancaman Prabu Kala Pracona dan Patih 

Lembu Sakipu berserta pasukan raksasa dari negeri Gilingwesi. Raden 

Gatotkaca dibesarkan oleh para Dewa, dilebur dengan senjata para andalan 

dewa serta diisi dengan segala kesaktian di kawah Candradimuka. Oleh karena 
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itu Raden Gatotkaca dijuluki kesatria berotot kawat dan bertulang besi, tidak 

ada senjata apapun yang dapat melukai Gatotkaca. Raden Gatotkaca diangkat 

jadi raja di Pringgadani dan ia disebut kesatria dari Pringgadani. Raden 

Gatotkaca teguh menjaga kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman, mulai 

pemberontakan pamannya sendiri sampai masalah perebutan wilayah 

perbatasan negara dengan negara lain. Raden Gatotkaca memperistri Dewi 

Pergiwa, puteri dari Raden Arjuna. Raden Gatotkaca rela mati demi kejayaan 

keluarga Pandawa. Dalam perang Baratayuda, Gatotkaca diangkat menjadi 

senapati dan gugur pada hari ke-15 oleh senjata Kuntawijayadanu yang 

dipanahkan oleh Adipati Karna.  

Berdasarkan cerita riwayat hidup tokoh Gatotkaca dalam cerita 

pewayangan di atas, karakter Gatotkaca adalah cerminan figur teladan, yang 

dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam berjuang membela 

kebenaran dengan pengorbanan jiwa dan raga. Gatotkaca merupakan cerminan 

sifat kuat, gagah, berani (berani karena benar, takut karena salah), tangguh, 

cekatan, jujur, bertanggung jawab dan pantang menyerah. Sifat-sifat inilah 

yang seakan luntur dari generasi muda sekarang. Atas kegelisahan tersebutlah 

penulis berkeinginan untuk menanamkan sifat-sifat positif di atas melalui 

karakter Gatotkaca dalam media komik.  

Karakter Chibi dalam komik-komik Jepang (manga) adalah 

penggambaran kecil/mini dari sebuah karakter yang sudah ada maupun 

karakter baru yang digambar dengan proporsi layaknya anak-anak, biasa 

digunakan dalam penggambaran adegan yang bersifat lucu, ekspresif dan 
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spontan. Walaupun hanya sebagai sisipan kecil, namun kehadirannya dapat 

mengundang gelak tawa pembaca. Penggambaran komik dengan karakter 

Chibi (chibi character) dengan proporsi layaknya anak-anak membawa kesan 

sederhana, imut, dan lucu. Penggambaran komik dengan karakter Chibi (chibi 

character) sangat berbeda dengan penggambaran komik-komik wayang 

sebelumya yang ada di Indonesia selama ini. Hal inilah yang menurut penulis 

secara tidak langsung akan menambah daya tarik komik Banjaran Gatotkaca. 

Pendidikan karakter anak dengan media komik Banjaran Gatotkaca ini 

sekaligus diharapkan dapat mensukseskan program pelestarian kebudayan 

wayang. Proses pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pengenalan secara 

bertahap dimulai dari tokoh wayang Gatotkaca. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengangkat kembali kesenian wayang sebagai tema proyek studi, melalui 

tokoh Gatotkaca dalam media komik sebagai alternatif media pendidikan 

karakter bagi anak. 

1.2.  Alasan Pemilihan Jenis karya 

Penulis memilih jenis karya ilustrasi buku komik sebagai proyek studi 

karena beberapa hal: Pertama, komik adalah karya seni yang sangat dekat 

dengan anak-anak dibanding karya seni yang lain. Semua anak pernah 

membaca atau suka membaca komik, entah komik yang berbentuk buku atau 

hanya komik strip dalam majalah atau surat kabar. Menurut pengamat komik 

Donny Anggoro (dalam Koendoro, 2007: 143), komik merupakan pintu kita 

untuk membaca buku, nyaris masa kecil setiap anak diawali dengan komik. 

Kurangnya budaya gemar membaca di Indonesia, komik dapat dijadikan solusi 
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untuk menanamkan kebudayaan membaca bagi anak sejak dini karena anak-

anak pada umumnya menyukai membaca komik. 

Kedua, komik merupakan media komunikasi yang populer, sebagai 

bentuk dari kebudayaan populer (pop culture). Istilah populer mengacu pada 

fakta bahwa komik sebagai produk yang beredar massal, mudah dimengerti 

dan diterima segala lapisan masyarakat dan karena sifatnya yang diproduksi 

massal, tentu jauh lebih murah dibandingkan karya seni lain yang bersifat 

eksklusif seperti lukisan, patung dan sebagainya. Kepopuleran inilah yang 

membuat komik diterima di segala lapisan masyarakat (Ajidarma 2011: 25). 

Oleh karena itu, penulis menggunakan media komik sebagai sarana pendidikan 

karakter bagi anak. 

Ketiga, komik dapat digunakan sebagai media berkomunikasi karena 

dalam komik terdapat sebuah pesan (cerita) yang harus disampaikan kepada 

pembaca agar memperoleh pemahaman akan suatu hal. Pesan yang 

disampaikan melalui perpaduan gambar dan tulisan dalam panel. Dibanding 

karya seni lain, pesan yang ada dalam komik lebih mudah dimengerti pembaca 

karena disampaikan dengan media gambar sebagai ilustrasi yang diikuti teks 

(tulisan) sebagai penjelas. Selain itu, pesan yang dibawa media komik 

berdurasi lebih panjang / banyak dibanding karya seni lain karena dalam komik 

terdapat banyak panel yang berisikan gambar dan teks yang mengandung 

pesan. Penggunaan gambar dalam komik berfungsi sebagai penarik perhatian 

bagi anak-anak, karena pada umumnya anak-anak menyukai gambar sehingga 
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pesan yang ingin disampaikan dalam komik akan lebih efektif dan mudah 

diterima oleh anak-anak (McCloud, 2008: 3) 

Keempat, berdasarkan pengamatan penulis beberapa dekade ini komik 

Indonesia bagaikan mati suri, tidak banyak komik-komik baru bermunculan. 

Menurut Suroto (2011), selama lebih dari 35 tahun (1975 – sekarang) komik 

Indonesia mengalami kemerosotan. Periode kemerosotan komik Indonesia 

dimulai dari dominasi komik asing di industri komik Indonesia, khususnya 

komik-komik terjemahan Amerika, Eropa dilanjutkan komik Jepang. Oleh 

karena itu, dalam proyek studi ini, penulis berusaha menampilkan karya 

berbentuk ilustrasi buku komik dalam cerita pewayangan “Banjaran 

Gatotkaca” yang belum pernah ada dengan karakter gambar yang “fresh”, yang 

menjadi salah satu usaha penulis demi meramaikan kembali dunia perkomikan 

nasional.  

Kelima, penulis lebih menguasai teknik menggambar komik dalam 

karakter chibi sehingga dalam pembuatan karya akan lebih serius dibandingkan 

dengan pembuatan karya ilustrasi dengan teknik yang lain. Teknik yang 

digunakan penulis adalah teknik pewarnaan monokrom (hitam – putih) dengan 

alat drawing pen dan spidol. 

Keenam, penulis merasa sangat akrab dengan karakter tokoh Gatotkaca 

dalam cerita pewayangan. Sejak penulis berusia 10 tahun, kisah-kisah 

kepahlawanan dunia wayang sudah sangat akrab di kehidupan penulis. 

Didorong kegemaran ayah penulis terhadap kesenian wayang yang sering 

menceritakan kisah-kisah kepahlawanan dalam dunia wayang, selalu mengajak 
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penulis menyaksikan pertunjukan wayang dan memberikan buku-buku kisah 

pewayangan (Baratayudha dan Ramayana) terhadap penulis sejak kecil. Hal 

inilah yang selalu menginspirasi penulis dalam membuat karya-karya seni 

rupa, termasuk dalam hal ini penulis terinspirasi mengaktualisasikan cerita 

wayang tokoh Gatotkaca dalam sebuah komik. 

1.3. Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

 Tujuan pembuatan Proyek Studi “Komik Banjaran Gatotkaca dalam 

Chibi Character sebagai Sarana Pendidikan Karakter Bagi Anak” adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1. Menuangkan ide dan kreativitas penulis ke dalam karya Komik 

Banjaran Gatotkaca dalam Chibi Character yang dapat digunakan 

sebagai sarana pendidikan karakter bagi anak. 

1.3.2. Menghasilkan karya komik, berbentuk desain buku komik (comic 

book) berukuran A4 dengan jumlah halaman berkisar 70-an halaman. 

1.4. Manfaat Pembuatan Proyek Studi 

Manfaat pembuatan proyek studi ini antara lain sebagai berikut: 

1.4.1. Hasil proyek studi ini diharapkan dapat memberikan media alternatif 

untuk mewujudkan/membentuk karakter anak 

1.4.2. Hasil proyek studi diharapkan dapat digunakan sebagai desain komik 

yang nantinya dapat diterbitkan. 
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

2.1.Komik 

2.1.1. Teori-Teori Komik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 583), komik 

adalah cerita bergambar (di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) 

yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Dalam Ajidarma (2011: 36), 

istilah komik berasal dari kata comic yang maksudnya adalah lucu, karena 

narasi seperti baris komik (comic strip) ataupun komik satu panel (single 

panel cartoon) terdapat dalam edisi khusus akhir pekan dalam surat kabar 

yang disebut the funnies (yang lucu-lucu). Di Inggris, tradisi ini dimulai 

sejak tahun 1884 dan tercatat baru dibukukan pada tahun 1934 di Amerika 

Serikat yang kemudian dikenal sebagai buku komik (comic book).  

Selanjutnya Masdiono (dalam Muharrar, 2003) mengartikan komik 

sebagai tutur gambar, suatu rentetan gambar yang bertutur menceritakan 

suatu kisah. Membaca gambar ini “nilai” nya kira-kira sama dengan 

“membaca” peta, simbol-simbol, diagram dan sebagainya. 

Menurut Will Eisner (dalam Ajidarma, 2011: 36) menerangkan 

bahwa komik sebagai seni bertutur, suatu bentuk naratif, disertai gambar 

dan tulisan yang berurutan atau seni keberurutan (sequential art) yang 

kemudian menjadi bentuk bacaan. Dengan arti yang lebih luas komik 

merupakan peleburan antara gambar dan kata-kata yang tidak dapat 
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dipisahkan menjadi keutuhan dalam cara berbahasa. Komik berbicara 

secara verbal dan visual sekaligus, sebagai suatu permainan antara gambar 

dan kata-kata, yang kemudian menjadi suatu bahasa visual. Komik sebagai 

bahasa yang mempunyai tata bahasa sendiri, tempat gagasan-gagasan 

diterjemahkan dalam suatu penuturan. Ruang dan waktu dalam komik 

sangat unik, hanya dapat dicapai oleh media komik. Penggunaan 

perspektif, sudut pandang, panel, balon kata, dan narasi sebagai suatu 

kesatuan yang mampu mengungkapkan dunia manusia dalam realitas yang 

dikenali maupun imajinasi. Eisner (dalam Ajidarma, 2011: 21) 

berpendapat bahwa komik tidak hanya sekadar aplikasi seni, namun komik 

sebagai sebuah seni komunikasi. 

McCloud (2001: 9) berpendapat bahwa komik adalah gambar-

gambar serta lambang-lambang lain yang terjukstaposisi 

(berdekatan/bersebelahan) dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan 

informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Komik 

didasarkan pada medium sederhana, yakni penempatan sebuah gambar 

setelah gambar lain, untuk menunjukkan perjalanan waktu. Komik adalah 

bahasa, yang perbendaharaannya adalah segenap kemampuan simbol 

visual (Ajidarma, 2011: 23). Dari beberapa definisi komik di atas dapat 

disimpulkan bahwa komik adalah gambar dan/atau lambang-lambang yang 

berurutan yang diikuti teks (tulisan) ataupun tidak, untuk menyampaikan 

informasi, bertutur mengenai kisah, untuk melucu dan mencapai 

tanggapan estetis dari pembacanya. 
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Dua uraian di atas dari Will Eisner dan Scott McCloud dapat 

dianggap mewakili dunia komik Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga 

melengkapinya dengan uraian tentang manga (komik Jepang) yang begitu 

fenomenal dan merontokkan hegemoni komik Amerika Serikat di berbagai 

belahan bumi.  

Kata manga dalam bahasa Jepang bisa berarti karikatur, kartun, 

komik strip, buku komik, atau animasi. Pelopor manga, Osamu Tezuka 

setelah perang dunia II membuat manga pertamanya (New Traesure 

Island, 1947) dengan teknik bercerita yang baru, yakni mengadopsi 

bahasa-bahasa film animasi Amerika Serikat, yang kemudian disebut 

dengan gaya sinematik (cinematic style). 

Penggambaran manga seolah-olah melalui lensa kamera, semacam 

close-up, long-shot dan montase dengan variasi sudut pandang yang 

dinamis. Dengan teknik seperti ini, yang mengandalkan gambar untuk 

menceritakan peristiwa, buku komik Jepang (manga) menjadi tebal, untuk 

menggambarkan adegan yang sekejap diperlukan halaman yang 

berlembar-lembar. Sementara itu, narasi verbal nyaris tidak ada digantikan 

oleh narasi visual dan kata-kata yang ada dalam balon kata tidak pernah 

panjang bahkan berkurang apabila dibanding dengan komik Amerika 

Serikat. 

Gaya sinematik ini memungkinkan manga menjadi jauh lebih 

ikonografis daripada komik Amerika Serikat ataupun Eropa. Gambar-

gambar dalam manga menjadi lebih kartun, atau suatu representasi visual 
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dari realitas. Dalam manga, terdapat lebih banyak keberagaman visual 

dibanding komik dengan gaya Amerika Serikat, yang masih terbelenggu 

tradisi Yunani dalam penggambaran manusia. Meskipun cara bercerita 

manga telah diadopsi sejumlah pengubah komik Amerika Serikat sehingga 

perbedaan komik Amerika Serikat dan manga tampak mengabur, namun 

tetap saja sampai sekarang bisa disebutkan bahwa arus besar komik 

Amerika mengingatkan kepada konsep cerita bergambar (illustrated 

narratives), sedangkan manga kepada konsep cerita gambar (visualized 

narratives) (Ajidarma,2011: 517). 

Gaya bercerita sinematik ini menurut penulis lebih baik daripada 

gaya bercerita komik Amerika Serikat. Sebagaimana dalam komik Jepang 

(manga), yang lebih ikonografis, penggunaan teks (tulisan) lebih sedikit, 

sesuai dengan hakikat komik itu sendiri yaitu rentetan gambar yang diikuti 

teks (tulisan) sebagai penjelas. 

2.1.2. Perkembangan Komik di Indonesia 

Dalam Bonneff (2001: 19), dipaparkan beberapa periode 

perkembangan komik Indonesia, namun hanya sampai pada tahun 1969. 

Oleh karena itu penulis melengkapi periode tersebut dengan melanjutkan 

ke periode berikutnya hingga proyek studi ini dilakukan berdasarkan 

Tabrani (2005), Giftania (2011), Suroto (2011),  Adityawan (2012), Henry 

(2011) dan Arieztboy (2006). 

Rangkuman periode perkembangan komik di Indonesia dari 

berbagai sumber diatas adalah sebagai berikut: 
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2.1.2.1. Prasejarah Komik Indonesia 

Gambar prasejarah dalam batu cadas atau dinding gua dapat 

dikatakan sebagai titik awal prasejarah komik Indonesia. Walaupun 

tidak ada teks didalamnya namun pesan yang ada didalamnya dapat 

dimengerti dengan bahasa rupa (Tabrani, 2005: 109). 

2.1.2.2. Periode Komik Tradisional 

Dalam Tabrani (2005: 69), relief candi, wayang beber dan 

keropak/parsi lontar dapat dikatakan komik tradisional Indonesia. 

Dalam relief candi memang tidak menggunakan teks/tulisan, namun 

dibuat berdasar teks/tulisan sastra yang kemudian disampaikan secara 

lisan oleh pendeta kepada para pengunjung candi. Dalam wayang beber 

juga demikian, dalang menceritakan kembali pada saat pagelaran. 

Bahkan wayang beber yang dibuat kemudian dilengkapi sedikit teks. 

Pada keropak/parsi lontar ada yang dibuat hanya berisi teks/tulisan 

tanpa gambar, ada yang hanya gambar saja tanpa teks/tulisan dan ada 

pula yang dibuat kombinasi antara gambar dan teks/tulisan seperti 

komik yang kita kenal. 

2.1.2.3. Periode Pengaruh Barat dan Cina (1931 – 1954) 

Komik Amerika Serikat pertama muncul adalah komik Felippie 

Flink dan komik Flash Gordon, diikuti komik Tarzan (1947) Rip Kirby, 

Phantom, Johny Hazard. Komik timur pertama muncul adalah komik 

strip Put On, komik Pak Leloer dan komik legenda Roro Mendut serta 

komik legenda China Sie Djin Koei. Komik Indonesia pertama muncul 
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dengan komik Sri Asih yang diadopsi dari komik Superman, komik 

Putri Bintang dan Garuda Putih dan Kapten Komet yang secara tidak 

langsung mendapat pengaruh dari komik barat dan Cina pada saat itu 

(Bonneff, 2001: 19). 

2.1.2.4. Periode Kembali pada Kebudayaan Nasional (1954 – 1960) 

Pada periode ini para pendidik menganggap komik tidak 

mendidik bahkan pendidik berniat menghentikan penerbitan komik 

yang berasal dari Barat bahkan produk imitasinya (komik Sri Asih, 

komik Putri Bintang dan Garuda Putih dan Kapten Komet). 

Para penerbit dan komikus lokal bereaksi, pada tahun 1954-

1955 komik wayang terbit untuk yang pertama kalinya seperti: 

Lahirnya Gatotkatja, Raden Palasara, seri Mahabharata. Selain itu, 

muncul juga komik Legenda Lutung Kasarung dan Sangkuriang, Nji 

Rara Kidul dan Lara Djonggrang, Sedjarah Lahirnja Reog, Banjuwangi, 

Tjandra Kirana, Raden Pandji Kudawanengpati, Pandji Wulung, Ken 

Arok, Raden Widjaja, Hajam Wuruk, Berdirinja Majapahit, 

Damarwulan, Ande-ande Lumut, Djoko Tingkir (Bonneff, 2001: 27). 

2.1.2.5. Periode Medan (1960 – 1963) 

Penerbit Casso (Medan) mencoba mengikuti perkembangan 

komik wayang yang ada di  Jawa, mengangkat cerita dari legenda 

Minangkabau, Tapanuli, atau Deli Kuno yang juga menghasilkan 

komik-komik perjuangan. Pada tahun 1962, kala produksi komik di 
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Jawa menurun, justru di daerah Medan penerbitan komik mencapai 

puncak (Bonneff, 2001: 31). 

2.1.2.6. Periode Komik Nasionalisme Sukarno (1963 – 1965) 

Pada tahun 1963 muncul komik perjuangan, seperti komik 

Pemberontakan Trunodjoyo, Imam Zulkarnain, Trunodjoyo, Pattimura, 

Pembebasan, Srikandi Tanah Minang dan Perdjuangan tak Kenal 

Mundur. Bahkan, masa revolusi fisik, pembebasan Irian Barat dan 

peristiwa konfrontasi dengan Malaysia juga dikisahkan ke dalam 

komik. Komik masuk pada ranah politik dan menjadi alat politik pada 

masa itu, tidak jarang komik menjadi alat propaganda komunis PKI 

(Bonneff, 2001: 34). 

2.1.2.7. Periode Masa Roman Remaja (1964 – 1966) 

Setelah terbebas dari politisasi, komik hadir dengan cerita kisah 

cinta remaja. Kehidupan remaja yang mendapat pengaruh dari Barat 

pada masa itu (mode pakaian, musik Rock n Roll dan dansa Walts) 

menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga memunculkan 

jargon “ganyang rok ketat dan rambut sasak”. Pada masa inilah komik 

mengalami masa keterpurukan dan penurunan kualitas, baik dari cerita 

dan gambar. Erotisme dan kekerasan menjadi komoditas utama pada 

saat itu sehingga menimbulkan kekhawatitran atas dampak negatif 

komik pada anak-anak. Komik menjadi kambing hitam atas rusaknya 

moral bangsa, tidak jarang terjadi pembakaran komik yang dinilai 

merusak moral bangsa pada saat itu (Bonneff, 2001: 40). 
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2.1.2.8. Periode Ketertiban atas Nama Pancasila (1966 – 1967) 

Setelah perstiwa G30S/PKI, POLRI menarik semua peredaran 

komik yang masuk dalam daftar hitam. Komik tersebut dilarang untuk 

diterbitkan. Komisi penilai komik dibentuk untuk memeriksa naskah 

komik yang akan terbit. Para komikus membentuk IKASTI (Ikatan 

Seniman Tjergamis Indonesia) untuk melindungi industri komik 

Indonesia pada masa itu, namun niat baik ini tidak didukung oleh 

banyak penerbit sehingga para komikus dan penerbit kemudian 

membentuk sebuah sistem baru dalam Seksi Bina Budya POLRI 

(Bonneff, 2001: 42). 

2.1.2.9. Periode Menuju Stabilitas (1968 – 1975) 

Pada tahun 1968, industri komik Indonesia lebih baik dari era 

sebelumnya. Komik yang paling disukai konsumen adalah komik silat 

dan bersaing dengan komik roman remaja. Komik humor pun 

merambah naik. Kualitas cerita dan gambar, jumlah produksi, 

pertumbuhan, dan popularitas komik di tahun 70-an menandai tahun 

kejayaan komik Indonesia (Bonneff, 2001: 43). 

2.1.2.10. Periode Kejayaan Komik Silat (1975-1985) 

Di tahun 1975 genre komik silat fantasi mengalami masa 

kejayaan, komik-komik karya komikus seperti Jan Mintaraga, Teguh 

Santosa, Ganes TH, Hans Jaladara dan Gerdi WK sangat laris dipasaran 

(Arieztboy, 2009). Komik muncul dengan berbagai tema dalam waktu 

bersamaan, mulai dari silat, wayang, humor, fantasi maupun drama. 
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Karya-karya baru bermunculan dan cetak ulang dilakukan berulang kali 

akibat besarnya permintaan pasar saat itu (Giftanina, 2011). 

2.1.2.11.  Periode Gelap Komik Indonesia (1985 - 1990) 

Pada tahun 1985, para komikus mulai kehilangan idealismenya 

dengan membuat komik sekadar mengikuti perintah penerbitnya 

(Arieztboy, 2009). Hadirnya komik Amerika Serikat dan Eropa dengan 

terjemahan bahasa Indonesia, diikuti oleh ledakan pertumbuhan komik 

Jepang (manga). Tidak lama para penerbit dan pembaca beralih ke 

komik asing terjemahan yang berwarna sedangkan komik lokal mulai 

tercampakan (Suroto, 2011).  

2.1.2.12.  Gerakan Komik Lokal (tahun 1990 – 1999) 

Penerbit Qomik Nasional (QN) memuncukkan Komik Caroq 

dan Kapten Bandung serta Patriot yang mendaur ulang superhero 

lama (seperti Godam, Gundala, Maza dan Aquanus). Sayang pada 

tahun 1999 akhirnya para penerbit tersebut bubar (Adityawan, 2006).  

Elexmedia juga menerbitkan komik Imperium Majapahit, serta daur 

ulang seri komik wayang R.A. Kosasih dan komik Panji Tengkorak 

namun sayang gregetnya tidak sedahsyat dulu lagi (Henry, 2011). 

2.1.2.13.  Periode Komik Fotokopian (tahun 1995 – 2000) 

Core Comic (1995) dan Apotik Komik menerbitkan kompilasi 

komik Xerox (komik yang dibuat dengan teknik fotokopi) tema Paint 

It Black, Komik Game, Komik Anjing, dan Komik Haram. Komik-

komik ini bebas dari hambatan komersial dan kepentingan, dan 
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menjadi media ekspresi populer di antara remaja Indonesia (Suroto, 

2011). Mayoritas komik fotokopian mengekspresikan kepedulian 

sosial dan isu politik (Arieztboy, 2006). 

2.1.2.14.  Periode awal manga lokal (tahun 2000-2009) 

Pada awal perkembangannya komik Indonesia bergaya manga 

(komik Jepang) tampak menyembunyikan diri dari nama lokal. 

Komikus menggunakan nama samaran berbau Jepang dan judul 

komik hampir semuan dibuat dengan bahasa asing melengkapi strategi 

agar komik lokal mudah menyapa pembacanya. Komik-komik seperti 

His Other Personalitiy, Sea Foam, Dear Miss Lourin, Pretty Perfect, 

Magic of Love karya komikus Anzu Hizawa nama samara Anik 

Susanti.  Muncul pula Hisako Ikeda atau Sentimental Amethys nama 

samaran Anthony, dengan komik Samantha, Alec Greene Daughter, 

Sleep Walker atau nama Risa Mori, Yuu An, Shinju Arisa yang 

sebenarnya juga nama samaran (Henry, 2011). 

2.1.2.15. Periode Penerbit Koloni (2009 – sekarang) 

Pada tahun 2009, muncullah penerbitan komik di bawah PT. 

Gramedia dengan label Koloni. Koloni dengan cepat dikenali sebagai 

penerbit komik karya komikus Indonesia. Koloni menerbitkan karya 

yang mencoba menggali khasanah lokal dengan warna modern yang 

kemudian memunculkan karya seperti Garudayana, Garudaboi, 

Bocah, Fantamorgana, The Reversal dan Dharmaputera Winehsuka 

(Henry, 2011). 
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2.1.3 Jenis-jenis Komik 

Komik memiliki jenis dan rupa yang beragam, berikut adalah 

beberapa  jenis rupa komik beserta dengan penjabarannya menurut 

www.jagoancomic.com (2011) antara lain: 

2.1.3.1 Kartun (Cartoon)/Karikatur atau Komik Satu Panel (Single Panel 

Cartoon) 

Jenis komik kartun/karikatur hanya berupa satu tampilan saja, 

berupa gambar yang dipadukan dengan tulisan. Dalam Ajidarma (2011: 

36) komik jenis ini disebut komik satu panel (single panel cartoon). 

Biasanya komik kartun/karikatur ini berisi humor (banyolan) dan editorial 

(kritikan) atau politik (sindiran). Jenis komik kartun/karikatur atau komik 

satu panel (single panel cartoon) biasa dilihat dalam surat kabar ataupun 

majalah, jenis komik ini menampilkan gambar kartun/karikatur dari tokoh 

tertentu yang mempunyai fungsi sebagai kritikan dan sindiran bahkan 

terkadang dikemas dengan lucu serta menghibur. 

2.1.3.2 Komik Baris (Strip Comic) 

Komik baris (strip comic) berisi penggalan-penggalan gambar yang 

disusun/dirangkai menjadi sebuah alur cerita pendek. Komik baris 

biasanya terdiri dari 3 hingga 6 baris panel, namun ceritanya tidak hanya 

terpaku dan harus selesai di situ saja bahkan bisa juga dijadikan suatu 

cerita bersambung/berseri. Jenis komik ini disodorkan dengan tampilan 

harian atau mingguan di sebuah surat kabar, majalah maupun 
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tabloid/buletin. Penyajian isi cerita dapat berupa humor (banyolan) 

maupun cerita yang serius. Contoh: Panji Koming (Kompas). 

2.1.3.3 Buku Komik (Comic Book) 

Buku komik (comic book) merujuk pada alunan gambar, tulisan 

dan cerita yang dikemas dalam bentuk sebuah buku (terdapat sampul dan 

isi). Buku komik dapat disebut juga sebagai komik cerita pendek maupun 

cerita bersambung yang terbit setiap bulannya. Dalam buku komik 

Amerika Serikat biasanya berisikan 30-50 halaman yang terbit setiap 

bulan, sedangkan di Jepang buku komik dapat terbit setiap minggu dengan 

tebal 400 halaman berisi 20 cerita bersambung maupun cerita selesai. 

Beberapa majalah komik bahkan mencakup 1000 halaman dengan 40 

cerita. Ketika cerita bersambung selesai dan diterbitkan tersendiri menjadi 

komik berseri akan mencapai 50 jilid dengan setiap jilidnya mencapai 250 

halaman (Ajidarma, 2011: 516). Dalam www.jagoancomic.com (2011), 

buku komik (comic book) itu sendiri terbagi dalam 2 jenis, antara lain: 

2.1.3.3.1 Komik Kertas Tipis (Trade Paperback) 

Komik ini berukuran seperti buku biasa, tidak terlalu besar dan 

tebal. Walaupun berkesan tipis namun bisa juga dikemas dengan 

menggunakan kualitas kertas yang baik, dengan kualitas gambar dan 

warna yang cantik membuat penampilan buku ini terlihat menarik, 

sehingga buku komik ini sangat digemari. 

Beberapa contoh komik yang termasuk buku komik kertas 

tipis antara lain: komik-komik serial Jepang, komik wayang karya 
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Kosasih, Ardisoma dan Jan Mintaraga, Si Buta dari Goa Hantu karya 

Ganes TH dan lain sebagainya. 

2.1.3.3.2 Komik Majalah (Magazine Comic) 

Di Indonesia, buku komik jenis ini seukuran majalah (ukuran 

besar) biasanya mempunyai 32-38 halaman baik cerita putus maupun 

bersambung. Sedangkan di Jepang komik Majalah (Magazine Comic) 

adalah komik yang berisi kumpulan beberapa komik yang berisi 

hingga 40 cerita yang berbeda dengan ukuran komik biasa. Komik 

Majalah (Magazine Comic) di Indonesia, berukuran seperti majalah, 

menggunakan jenis kertas yang lebih tebal untuk sampulnya, dengan 

gambar hitam putih maupun berwarna. Beberapa contoh komik  yang 

termasuk dalam komik majalah antara lain: komik-komik cerita 

Kungfu, komik Sawung Kampret karya Dwi Koen dan beberapa 

komik luar negeri seperti Tintin, Lucky Luke, Asterik dan Obelik. 

2.1.3.3.3 Komik Novel Grafis (Graphic Novel) 

Komik novel grafis adalah bentuk novel yang berbentuk 

komik, menggunakan gambar sebagai narasi dan visualisasi cerita. 

Komik novel grafis biasanya membutuhkan tingkat berfikir yang lebih 

dewasa untuk pembacanya, karena dalam komik novel grafis ceritanya 

lebih panjang dan kompleks dengan cerita berseri maupun cerita 

putus. Contoh: Komik Usagi Yojimbo karya Stan Sakai, komik 

Trilogi komik Kontrak dengan Tuhan, Daya Hidup, dan Jalan Raya 

Driopsie: Permukiman Karya Will Eisner. 
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2.1.3.4 Komik Tahunan (Annual Comic) 

Komik yang diterbitkan secara berkala, dalam hal ini diterbitkan 

setiap tahun. Penerbit akan menerbitkan buku-buku komik baik yang 

berbentuk cerita putus maupun serial. 

2.1.3.5 Album Komik (Comic Album) 

Album komik adalah komik baik karikatur maupun komik strip 

yang merupakan hasil guntingan dari berbagai sumber media masa yang 

dikumpulkan dan disusun rapi (pengklipingan) menjadi sebuah 

bundelan/album bacaan. 

2.1.3.6 Komik Maya (Online Comic/Webcomic) 

Selain media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan buletin, 

media internet juga dapat dijadikan sarana dalam mempublikasikan komik. 

Dengan menggunakan media internet jangkauan pembacanya menjadi 

lebih luas daripada media cetak. Selain itu, dengan media online komik 

dapat dipublikasikan dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan 

dengan media cetak. Komikus tidak membutuhkan penerbit untuk 

mempublikasikan komiknya dan pembaca dapat membaca komik tanpa 

harus membeli komik. Beberapa laman internet yang menampilkan komik 

maya antara lain: onemanga.com, bacacomic.com, bacamanga.com dan 

sebagainya. 

2.1.3.7 Instruksional Comic (buku instruksi dalam format komik) 

Banyak panduan/instruksi atas sesuatu kegiatan dikemas dalam 

format komik, bisa dikemas dalam bentuk buku, poster, atau tampilan 
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lainnya. Pengguna/pembaca instruksi akan lebih mudah dan cepat 

mengerti jika sebuah instruksi dilengkapi dengan alunan gambar 

dibandingkan jika harus membaca prosedur-prosedur dalam bentuk 

tulisan. Selain itu, penggunaan komik dalam sebuah panduan/instruksional 

akan membuat panduan lebih menarik dan menyenangkan apabila dibaca.  

2.1.3.8 Rangkaian Ilustrasi (Storyboard) 

Biasanya dalam dunia perfilman maupun periklanan, sebelum 

melangkah dalam pembuatan film ataupun iklan, untuk mempermudah 

pembuatan film ataupun iklan dibuatkan terlebih dahulu rangkaian ilustrasi 

(storyboard) yang disusun menjadi sebuah rangkaian gambar. Juga dalam 

pembuatan komik, para komikus biasanya membuat rangkaian ilustrasi 

(storyboard) terlebih dahulu dalam mengawalai pembuatan komiknya 

sebelum masuk pada proses penataan tampilan (lay out). Contoh: komik 

Lovely Luna (yang dikembangkan dari storyboard film Lovely Luna) 

2.1.3.9 Komik Ringan (simple comic) 

Komik jenis ini terbuat dari hasil cetakan fotokopian dan penjilidan 

manual (buatan tangan). Cara ini digunakan oleh para komikus pemula 

untuk mengantisipasi biaya yang terbatas sehingga mereka dapat 

menciptakan komik. Hal ini merupakan cara alternatif yang dapat 

dijadikan langkah awal bagi para komikus pemula. Contoh: komik-komik 

pada periode komik fotokopian pada kelompok Yogya. 

Dalam proyek studi ini, penulis mengambil jenis karya buku komik (comic 

book) dengan tipe komik majalah (Magazine Comic). Komik Majalah (Magazine 
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Comic) Banjaran Gatotkaca menggunakan format besar seukuran majalah (A4) 

dengan jumlah 70-an halaman. Komik Majalah (Magazine Comic) Banjaran 

Gatotkaca menceritakan kisah hidup Gatotkaca yang lengkap dari lahir hingga 

mati. Penulis berharap komik majalah Banjaran Gatotkaca dapat menginspirasi 

pembaca untuk meneladani sisi positif karakter dari tokoh Gatotkaca. 

2.1.4 Corak Komik  

Dalam angel.michael@rocketmail.com (2002), secara garis besar komik 

mempunyai tiga aliran gaya gambar yakni: 

2.1.4.1 Bentuk Kartun 

Gambar kartun merupakan sebuah gambar dengan penampilan yang 

lucu, berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku. Selain itu biasanya 

gambar-gambar kartun adalah gambar-gambar yang disederhanakan yang 

bertujuan untuk mencari kegembiraan. Hal-hal kecil yang tidak penting 

dibesar-besarkan agar terlihat lucu dan menggelikan. Kartun adalah gambar 

yang dibuat secara representatif atau hanya simbolis dengan maksud melucu 

dan membuat orang tertawa. Berikut beberapa contoh tokoh-tokoh komik 

dengan gaya kartun dari berbagai negara: 

2.1.4.1.1 Amerika Serikat dan Eropa: Mighty Mouse, Asterix & Obelix, 

Tintin, Smurf, dll 

 

 

 

Gambar 1. Mighty Mouse 

(www.tv.com/mighty-mouse/) 
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2.1.4.1.2 Jepang : Sin Chan, Doraemon dll 

 

 

 

 

Gambar 2. Karakter Shin Chan dalam manga Crayon Shin Chan 

 (anime-manga-wallpapers.blogspot.com)  

2.1.4.1.3 Indonesia: Panji Koming, Om Pasikom dll. 

 

 

 

 
Gambar 3. Komik Strip Panji Koming di harian Kompas 

 Dokumentasi Penulis  

2.1.4.2 Semi Kartun/Semi Gaya Realis 

Gaya gambar gabungan semi realis dan kartun yang menggabungkan 

antara gaya gambar lucu dan gaya gambar realis. Tetapi ada banyak pula gaya-

gaya lainnya tergantung dari kemampuan  menggambar realis dan kartun yang 

digabungkan. Aliran semi realis/semi kartun ini juga banyak sekali variasinya. 

Beberapa contoh komik yang menggunakan gaya semi kartun/semi realis adalah: 

2.1.4.2.1 Komik Amerika Serikat/Eropa : Teen Titans, Batman dll. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Karakter Superhero dalam komik Teen Titan 

(darialois.files.wordpress.com) 
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2.1.4.2.2 Komik Jepang : Sailormoon, Dragon Ball, Naruto, dll. 

 

 

 

 

Gambar 5. Karakter dalam komik Sailormoon 

(www.cartoondollemporium.com/sailormoon) 

2.1.4.2.3 Indonesia:  Sawung Kampret, Doyok, Ali Topan, dll. 

  

 

 

 

 

Gambar 6. Komik Sawung Kampret karya Dwi Koen 

Dokumentasi Penulis 

2.1.4.3 Bentuk Realis (Realism Style) 

Realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan bentuk sebenarnya baik 

proporsi postur tubuh, anatomi maupun bentuk wajah bahkan pada background 

gambar komik dibuat menyerupai dengan obyek aslinya. Pada gaya realis, 

penggambaran karakter wajah akan disesuaikan dengan ciri khas bentuk wajah 

darimana komik tersebut berasal, misalnya komik Jepang (manga), maka gambar 

wajah yang digambar cenderung dengan wajah khas Jepang, sedangkan di 

Amerika Serikat atau Eropa, maka cenderung untuk menggambar wajah khas 

orang barat. Demikian juga negara kita, penggambaran wajah akan disesuaikan 

dengan ciri khas wajah orang Indonesia. Beberapa contoh komik yang 

menggunakan gaya realis atara lain: 
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2.1.4.3.1 Amerika Serikat dan Eropa: Kingdom Come, Trigan, Storm, Justice 

League dll. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Komik Justice League of America format gambar realis 

(captain.custard.org/league/graphics/wallpapers) 

2.1.4.3.2 Jepang : Y’s, City Hunter, Crying Freeman, dll. 

 

 

 

 

Gambar 8. Manga (komik Jepang) Crying Freeman dengan gaya realis 

(www.coverbrowser.com/covers/crying-freeman) 

2.1.4.3.3 Indonesia : Godam, Gundala, Caroq, Alia, Komodo, dll. 

 

 

 

 

Gambar 9. Komik Alia yang bergaya realis 

(www.conceptcomic.com/home.php?issue_edition_send=1) 

 

Dalam proyek studi ini, penulis menggunakan corak yang tergolong corak 

komik kartun sebagai gaya menggambar komik Banjaran Gatotkaca. Penulis 

berasumsi bahwa komik dengan corak/gaya bentuk kartun sangat sesuai 

digunakan untuk pembaca anak-anak. Hal ini sesuai dengan sasaran komik 
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Banjaran Gatotkaca, yang memang diperuntukkan untuk pembaca anak-anak, 

sebagai sarana pendidikan karakter anak. Walaupun demikian tidak menutup 

kemungkinan untuk dibaca oleh kalangan remaja atau dewasa. Corak komik 

kartun dengan penampilan gambar yang lucu dan sederhana bertujuan untuk 

mencari kegembiraan. Hal kecil yang tidak penting dibesar-besarkan agar terlihat 

lucu dan menggelikan sesuai dengan konsep gaya gambar penulis yang 

mengunakan chibi character (karakter chibi). 

2.1.5 Fungsi Komik 

Dalam www.jagoancomic.com, terdapat beberapa fungsi komik yang 

diterapkan dalam komik Banjaran Gatotkaca, antara lain: 

2.1.5.1 Memberikan kenikmatan bagi pembaca.  

Komik merupakan karangan yang dikemas dalam wujud wacana cerita 

narasi yang dapat memberikan kenikmatan bagi pembaca. 

2.1.5.2 Komik sebagai karya sastra. 

Penyajian cerita dalam komik berwujud narasi maka pembaca akan 

menemukan unsur-unsur intrinsik seperti halnya dalam karya sastra, 

oleh karena itu komik merupakan sebuah karya sastra. 

2.1.5.3 Memberikan hiburan. 

Dalam komik berisi hal-hal yang dapat menyenangkan/lucu, sehingga 

memberikan hiburan tersendiri bagi pembacanya. 

2.1.5.4 Sebagai selingan. 

Dalam komik mengandung nilai-nilai hiburan sehingga dapat 

menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. 

http://www.jagoancomic.com/
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2.1.5.5 Sebagai penerawang budaya. 

Komik berasal atau sebagai sarana menambah pengetahuan bagi 

pembacanya. 

2.1.5.6 Sebagai sarana pendidikan. 

Dalam cerita komik dapat diisi muatan informasi yang menggandung 

nilai-nilai edukasi (pendidikan) sehingga komik dapat digunakan 

sebagai media pendidikan, dalam hal ini pendidikan karakter. 

2.1.6 Unsur-Unsur Komik 

Dalam sebuah komik terdapat unsur-unsur yang membedakan komik 

dengan karya seni rupa lain. Unsur-unsur komik dalam komik Banjaran Gatotkaca 

antara lain: 

2.1.6.1 Halaman Pembuka 

Dalam komik Banjaran Gatotkaca terdapat bagian halaman pembuka yang terdiri 

berbagai macam unsur, antara lain: cover komik, judul, credits dan indica. 

2.1.6.1.1 Cover komik 

Cover komik adalah bagian terluar komik yang menunjukan 

identitas komik. Cover komik Banjaran Gatotkaca dibuat semenarik 

mungkin dengan menggunakan warna-warna cerah agar pembaca anak-

anak menjadi lebih tertarik. 

2.1.6.1.2 Judul Komik  

Judul komik adalah nama yang dipakai untuk buku yang 

menyiratkan isi buku. Judul yang digunakan penulis adalah “Banjaran 

Gatotkaca”. Penulis berharap agar pembaca dapat mengetahui isi komik 
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melalui judul komik yang digunakan penulis, yaitu komik yang 

menyeritakan riwayat tokoh Gatotkaca dari lahir hingga kematiannya. 

2.1.6.1.3 Credits 

Credits adalah keterangan pengarang, penulis dan sebagainya. 

Dalam komik Banjaran Gatotkaca, pada bagian credits terdapat ucapan 

terimakasih penulis, daftar isi komik dan biodata penulis pada bagian 

belakang komik. 

2.1.6.1.4 Indicia 

Indica adalah keterangan tentang penerbit, waktu terbit, pemegang 

hak cipta dan sebagainya apabila komik Banjaran Gatotkaca diterbitkan. 

2.1.6.2 Halaman Isi 

Dalam komik Banjaran Gatotkaca terdapat bagian halaman isi yang terdiri 

dari berbagai unsur. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian komik dalam 

halaman isi komik. 

2.1.6.2.1 Panel 

Ada 2 jenis panel dalam komik, yakni panel terbuka dan panel 

tertutup. Dalam komik Banjaran Gatotkaca, penulis menggunakan 

kombinasi panel tertutup dan panel terbuka sebagai variasi dan aksentuasi, 

agar komik Banjaran Gatotkaca berkesan lebih dinamis. 

2.1.6.2.1.1 Panel tertutup  

Panel tertutup yaitu panel yang menggunakan garis pembatas pada 

setiap sisinya yang membentuk bidang yang di dalamnya berisi gambar 

komik. 
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2.1.6.2.1.1 Panel terbuka 

Panel terbuka yaitu penel tanpa garis batas yang mengelilingi 

gambar komik pada panel. 

2.1.6.2.2. Balon Kata/Balon Ucap 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Variasi balon kata/balon ucap yang digunakan oleh penulis 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

Balon kata/balon ucap yaitu teks yang terdapat dalam balon yang 

menujukan percakapan dalam komik. Ukuran dan font pada teks serta 

bentuk balon kata/balon ucap sangat bervariasi sesuai gaya komikus dan 

penggunaanya, sehingga tidak heran apabila balon kata yang digunakan 

setiap komikus berbeda-beda. Dalam komik Banjaran Gatotkaca penulis 

mengunakan berbagai bentuk balon kata, dengan jenis huruf Comic Sans 

MS dengan font huruf besar agar mudah dibaca. Penggunaan balon kata 

dan teks seminimal mungkin agar sesuai gaya sinematik dalam komik 

Jepang (manga).  

2.1.6.2.2 Narasi 

Narasi yaitu keterangan yang menerangkan tentang waktu dan 

tempat. Dalam komik Banjaran Gatotkaca penulis menggunakan beberapa 

narasi untuk menunjukkan waktu dan tempat dalam cerita, antara lain: 
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Gerbang Sela Mertangkep Khayangan, Kesatrian Jodipati, Hutan 

Wanamarta dan sebagainya. 

2.1.6.2.3 Efek suara (Sound Effect/Sound Lettering) 

Efek suara (Sound Effect/Sound Lettering) yaitu kata yang 

menggambarkan suara. Dalam komik Banjaran Gatotkaca penulis 

menggunakan berbagai macam efek suara, antara lain: “DUAG”,”DAK”, 

“DUG”, “BUM”, “WUSH” dan sebagainya. 

2.1.6.2.4 Sela/spasi (gang) 

Sela/spasi (gang) yaitu jarak antar panel. Dalam komik Banjaran 

Gatotkaca penulis menggunakan sela/spasi (gang) yang relatif lebih sempit 

agar panel komik menjadi lebih lebar. 

2.2.  Banjaran Gatotkaca 

Banjaran merupakan istilah untuk sebuah lakon dalam cerita pewayangan. 

Pengertian lakon dalam pergelaran wayang dapat diartikan sebuah cerita yang 

akan disajikan dalam pergelaran tersebut. Lakon merujuk pada suatu judul cerita 

pewayangan yang akan dipentaskan, misalnya Gatotkaca Lahir, Pandu Swargo, 

Kresna Duta, Brubuh Ngalengka, dan lain sebagainya. Banjaran serupa visualisasi 

riwayat hidup seorang tokoh, lengkap dari lahir sampai mati (Wikipedia, 2011). 

Dalam majalah Wayang, lakon Banjaran Karna merupakan rekaman jejak 

kehidupan tokoh Adipati Karna, dari lahir hingga mati. Oleh karena itu lakon 

Banjaran Gatotkaca menceritakan kehidupan tokoh Gatotkaca dalam dunia 

pewayangan dari lahir hingga kematiannya. Lakon Banjaran lainnya adalah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang
http://id.wikipedia.org/wiki/Gatotkaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Pandu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Swarga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kresna
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Banjaran Durna, Banjaran Bhisma, Banjaran Karna, Banjaran Salya, Banjaran 

Pandu dan lain sebagainya. 

Lakon Banjaran Gatotkaca yang penulis gunakan dalam komik adalah 

rangkuman dari novel The Darkness of Gatotkaca karya Pitoyo Amrih, buku 

Baratayudha karya Sunardi DM, buku Ensiklopedi Wayang karya Djoko 

Dwiyanto, buku Senang Wayang Cinta Budaya karya Bambang Susilo, majalah 

wayang edisi Adipati Karno, cerita wayang dari sumber lisan dan dari media 

internet. Berikut adalah cerita Banjaran Gatotkaca yang penulis visualisasikan 

kedalam komik: 

Dalam cerita pewayangan, Gatotkaca adalah putra Bima (Werkudara) 

dengan Dewi Arimbi. Gatotkaca lahir dengan tali pusar tidak bisa dipotong 

walaupun dengan segala macam senjata. Atas bantuan para Dewa dipinjamkanlah 

senjata Kunta Wijayandanu untuk memotong tali pusar bayi Gatotkaca, namun 

senjata Kunta Wijayandanu yang semula akan diberikan kepada Raden Arjuna, 

namun dibawa lari Adipati Karna dan Raden Arjuna hanya mendapatkan 

sarungnya saja. Melalui petunjuk Dewa Narada, akhirnya tali pusar bayi 

Gatotkaca dapat juga dipotong, walaupun hanya dengan sarung Kunta 

Wijayadanu, akan tetapi secara tidak terduga sarung Kunta Wijayadanu tersebut 

malah masuk ke dalam perut Gatotkaca dan menambah kesaktiaannya.  

Ketika itu, kahyangan membutuhkan seorang kesatria untuk menghadapi 

Prabu Kala Pracona dan Patih Lembu Sakipu beserta pasukan negara Gilingwesi 

yang mengacau kahyangan. Bayi Gatotkaca tersebut dimasak seperti bubur diolah 

dan dilebur dengan senjata andalan para dewa serta diisi dengan segala kesaktian. 
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Seketika Raden Gatotkaca berubah menjadi lelaki dewasa dan Gatotkaca menjadi 

kebal segala macam senjata. Oleh karena itu Raden Gatotkaca dijuluki kesatria 

berotot kawat, bertulang besi, tidak ada senjata apapun yang dapat melukai 

Gatotkaca. Gatotkaca dapat terbang, duduk di atas awan yang melintang. 

Kecepatan Gatotkaca pada waktu terbang bagai kilat dan liar bagai halilintar. 

Sehingga Prabu Kala Pracona dan Patih Lembu Sakipu mendapatkan jalan bagi 

takdir kematiannya.  

Gatotkaca diangkat jadi raja di Negara Pringgadani dan ia disebut kesatria 

Pringgadani. Dalam pengangkatan Gatotkaca menjadi raja, timbul ketidaksukaan 

dari para paman Gatotkaca. Paman Gatotkaca yaitu Raden Brajadenta, Brajamusti, 

Brajalamatan dan Brajawilkapa menganggap Gatotkaca tidak berhak atas tahta 

Pringgadani karena berasal dari kalangan manusia sedangkan seluruh rakyat 

pringgadani berwujud raksasa. Alasan lain karena Gatotkaca dianggap masih 

terlalu muda untuk dijadikan raja. Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan 

dan Brajawilkapa kemudian melakukan pemberontakan. Namun akhirnya 

pemberontakan pamannya dapat ditumpas. Para paman Gatotkaca kemudian 

mengakui kesalahannya, sebelum meninggal sukma dan kesaktian Para paman 

Gatotkaca merasuk dan bersatu ketubuh Gatotkaca, dan bertambahlah kesaktian 

Gatotkaca. Sejak saat itu ditetapkanlah Raden Gatotkaca sebagai raja Pringgadani.  

Ujian pertama raja muda Gatotkaca adalah saat wilayah Tunggarana yang 

menjadi bagian Pringgadani hendak direbut Prabu Bomanarakasura, raja raksasa 

dari kerajaan Trajutrisna. Prabu Bomanarakasura berkali-kali dapat dikalahkan 

dan dibunuh oleh Gatotkaca. Namun dengan aji Rawarontek Prabu 
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Bomanarakasura dapat hidup lagi. Prabu Bomanarakasura adalah putra pertama 

Prabu Kresna dari Dewi Pertiwi, wataknya kejam, kasar, pemarah dan ambisius. 

Salah satu bukti kekejamannya ketika Prabu Bomanarakasura membunuh Raden 

Samba, adiknya sendiri yang berbeda ibu. Raden Samba dituduh berselingkuh 

dengan Dewi Agnyawati, istri Prabu Bomanarakasura.  

Dewi Agnyawati adalah titisan Dewi Dremi yang turun ke bumi untuk 

menjadi istri Raden Samba yang merupakan titisan Batara Derma, namun karena 

terjadi kesalahan Dewi Agnyawati malahan menjadi istri Prabu Bomanarakasura. 

Hal inilah yang selalu membuat Raden Samba sakit hati dan selalu merindukan 

Dewi Agnyawati. Saat Raden Samba berusaha menemui Dewi Agnyawati melalui 

sarana Dewi Wilutama, namun Raden Samba melanggar syarat yang diberikan 

sehingga usahanya diketahui Prabu Bomanarakasura. Oleh karena itu, tewaslah 

Raden Samba oleh Raden Bomanarakasura karena ketahuan menemui Dewi 

Agnyawati secara diam-diam. Selain motif perselingkuhan yang menjadi alasan 

utama, kejadian tersebut juga didasari oleh sifat iri dan dengki Prabu 

Bomanarakasura terhadap Raden Samba yang lebih dipilih Prabu Kresna sebagai 

pewaris/penerus kerajaan Dwarawati.  

Tragedi tersebutlah yang membuat Prabu Kresna murka, sehingga 

melepaskan senjata cakra yang kemudian memotong tubuh Prabu 

Bomanarakasura menjadi dua. Kemudian atas perintah Prabu Kresna, mayat 

Prabu Bomanarakasura digantung di atas awan oleh Raden Gatotkaca agar tidak 

dapat bangkit kembali. Oleh karena itu matilah Prabu Bomanarakasura dan 

hilanglah angkara murka Prabu Bomanarakasura di negeri Pringgadani. 
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Gatotkaca beristerikan saudara sepupunya sendiri, bernama Dewi Pergiwa, 

puteri Raden Arjuna. Ketika cintanya dihalangi rencana Patih Sengkuni, yang 

menjodohkan Dewi Pergiwa dengan Raden Lesmana Mandrakumara (putra 

mahkota Astina), Gatotkaca  tidak bisa berbuat apa-apa. Ditemani Kalabendana, 

Gatotkaca memasuki kaputren Madukara untuk menemui Dewi Pregiwa, namun 

hal tersebut diketahui Raden Lesmana Mandrakumara. Putra Mahkota Astina 

yang pengecut itu, segera memanggil para tentara Kurawa untuk menyerang 

Gatotkaca di dalam kaputren Madukara. Namun tidak ada seorang pun yang dapat 

mengalahkan Gatotkaca. 

Resi Durna marah dan mengadu pada Arjuna bahwa Gatotkaca telah 

lancang mendekati calon istri Raden Lesmana Mandrakumara. Raden Arjuna 

marah dan segera menghadapi Gatotkaca, dengan mengeluarkan beberapa 

pusakanya sementara Gatotkaca tidak melawan sama sekali. Kalabendana berlari 

kekesatriyan Jodipati untuk menemui Raden Bima, diceritakan bahwa Gatotkaca 

sedang dihajar Arjuna, namun Raden Bima tidak perduli karena sudah tugas 

Arjuna sebagai paman untuk mengajari Gatotkaca. Kalabendana menjadi semakin 

bingung karena Bima tidak merasa khawatir. 

Dikaputren munculah Raden Antasena yang sedang mencari Bima 

ayahnya. Kalabendana meminta Antasena agar menolong kakaknya yang sedang 

dihukum cambuk Arjuna. Raden Antasena akhirnya menolong Raden Gatotkaca, 

semua kesatria negara Astina dapat dikalahkan oleh Antasena. Bahkan Arjuna dan 

Bima yang datang karena mendengar keributan juga dapat dikalahkan. Akhirnya 

Raden Antareja putra pertama Bima yang menyadarkan adiknya, karena merasa 
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bersalah Antasena sujud meminta ampun pada Bima ayahnya. Arjuna menyadari 

kesalahannya, akhirnya Gatotkaca dinikahkan dengan Dewi Pergiwa dan 

rombongan Astina pulang dengan tangan hampa. 

Karena didasari tidak memiliki keturunan dan menyempurnakan wahyu 

Cakraningrat, Raden Abimanyu berniat menikah lagi dengan perempuan dengan 

wahyu Hidayat, agar keturunannya kelak menjadi raja yang menurunkan raja-raja 

dunia pewayangan. Oleh karena itu, Raden Abimanyu bersama Raden Gatotkaca 

pergi secara diam-diam untuk mengikuti sayembara negeri Wirata untuk 

mendapatkan Dewi Utari yang dimiliki wahyu Hidayat. Mereka terpaksa pergi 

secara diam-diam karena Istri Abimanyu, Dewi Siti Sundari putri Prabu Kresna 

tidak mengijinkan suaminya menikah lagi. 

Namun kepergian Raden Abimanyu dan Raden Gatotkaca menimbulkan 

tanda tanya, karena tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Oleh karena itu, 

didorong rasa curiga Dewi Siti Sundari berusaha mencari suaminya dengan 

ditemani Arya Kalabendana. Dengan membaui keringat keponakannya, Arya 

Kalabendana dapat menemukan Gatotkaca dan Abimayu yang sedang berada di 

kerajaan Wirata. Di Wirata Raden Abimanyu sedang melangsungkan pernikahan 

dengan Dewi Utari, karena memenangkan sayembara di negeri Wirata. Dengan 

amarahnya Dewi Siti Sundari memberikan laknat sumpah kepada Abimanyu 

karena telah berselingkuh. Kelak dalam perang Barathayuda Abimanyu akan mati 

mendapatkan luka arang kranjang (banyak luka bagaikan lubang di keranjang 

pada tubuhnya). 
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Abimanyu yang marah, menumpahkan rasa kecewa dan kemarahannya 

pada Gatotkaca. Raden Gatotkaca yang merasa disalahkan kemudian menampar 

Arya Kalabendana dengan sekuat tenaga, tanpa sadar telapak tangan Gatotkaca 

yang terdapat kesaktian tapak Bajramusti langsung membunuh Arya 

Kalabendana. Karena merasa kecewa sukma Arya Kalabendana memberikan 

sumpah, “Kelak dalam perang Barathayuda kamu akan terbunuh oleh pamanmu 

sendiri”. Gatotkaca sangat menyesali perbuatannya, akan tetapi dia menyadari 

bahwa seseorang yang menanam benih, pada waktunya tentu akan memanen 

hasilnya. Gatotkaca sadar paman yang dimaksudkan Arya Kalabendana adalah 

Adipati Karna. Dalam perang Baratayuda, Raden Gatotkaca diangkat menjadi 

senapati dan gugur pada hari ke-15 dengan sarana bersatunya kembali senjata 

Kunta Wijayadanu dengan sarungnya yang ada di dalam tubuh Gatotkaca. Senjata 

tersebut dipanahkan oleh Adipati Karna, karena merasa terdesak dalam perang 

tanding melawan Gatotkaca di Kuruseta. 

2.3 Chibi Chracter 

Chibi (ちび?, juga bisa ditulis 禿び) adalah kata Bahasa Jepang yang 

berarti orang pendek atau anak kecil. Kata ini populer di kalangan penggemar 

manga (komik produksi Jepang) dan anime (animasi buatan Jepang). Dalam situs 

Wikipedia, arti kata Chibi adalah manusia atau binatang yang pendek atau kecil. 

Sedangkan karakter bergaya Chibi umumnya memiliki ukuran kepala yang 

berlebihan, bahkan lebih besar dibanding dengan ukuran tubuhnya. Karakter 

Chibi juga dapat berupa gambaran mungil dari sebuah karakter dengan kepala dan 

mata besar, bertubuh kerdil dengan mengutamakan kesederhanaan dan berkesan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Bahasa_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Manga
http://id.wikipedia.org/wiki/Anime
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imut (cute) (Soeherman dan Wirawan, 2010: 2). Istilah Chibi dalam komik Jepang 

(manga) sangat berdekatan dengan istilah Super Deformed dalam komik Amerika 

Serikat,  namun dapat dikatakan berbeda. 

Dalam Abe (2007: 10), Chibi (CB) disamakan dengan Child Body, yaitu 

gaya gambar dengan proporsi tubuh anak kecil, sedangkan  Super Deformed (SD) 

merupakan gaya gambar dengan proporsi tubuh kurcaci (cebol). Chibi merupakan 

gaya gambar yang sangat berani dan nyeleneh, dengan ukuran tubuh yang mini, 

serta ukuran kepala yang besar, gaya Chibi sangat mirip dengan gaya Super 

Deformed yang populer di barat (Amerika Serikat, contoh: The Powerpuff Girl) 

namun berbeda dalam hal proporsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Proporsi karakter Chibi dengan Super Deformed 

Sumber: Soeherman dan Wirawan (2010 : 19) 

Dalam Abe (2007 : 10), perbedaan mendasar dari karakter Chibi dengan 

Super Deformed terletak pada proporsi yang digunakan. Jika proporsi manusia 

normal berkisar antara 1 : 8 atau 1 : 7 maka proporsi Chibi berkisar antara 1 : 3 

atau 1 : 2, sedangkan proporsi karakter Super Deformed adalah 1 : 1 atau lebih 

kecil lagi. Walaupun tidak ada aturan baku dalam pembuatan karakter Chibi 
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maupun Super Deformed, namun dengan penjabaran perbandingan proporsi yang 

disuguhkan Shin Abe dalam buku How to Draw Chibi and Super Deformed dapat 

memberikan pengertian yang gamblang mengenai karakter Chibi dibandingkan 

dengan karakter lain. 

Menurut Soeherman dan Wirawan (2010: 3), ada 3 ciri utama yang 

melekat dalam karakter Chibi, yang menjadi daya tarik yang tidak dimiliki gaya 

lain. Beberapa ciri utama yang dimiliki karakter Chibi antara lain: 

2.3.1 Deform (deformasi) 

Deformasi menurut Susanto (2006: 30), adalah perubahan bentuk 

yang sangat kuat/besar sehingga terkadang tidak lagi berwujud figur semula 

atau sebenarnya. Perubahan tersebut merubah bentuk dan strukturnya 

sehingga memunculkan figur/karakter baru yang lain dari sebelumnya. Istilah 

deformasi sebenarnya kurang tepat digunakan, karena perubahan dalam 

karakter chibi tidak merubah strukturnya dan bentuk karakter Chibi masih 

menyerupai bentuk aslinya. 

Istilah yang tepat dalam perubahan tersebut adalah distorsi, karena 

perubahan yang ada dalam karakter Chibi merupakan perubahan bentuk yang 

tidak merubah struktur sehingga bentuk karakter Chibi menyerupai bentuk 

aslinya namun dengan ukuran yang lebih kecil. 

Karakter Chibi adalah hasil distorsi dari ukuran ideal (normal). 

Bentuk kepala yang lebih besar dari ukuran badan dan dilengkapi mata yang 

besar pula adalah contoh distorsi tersebut. Hasilnya sebuah karakter yang 

berbentuk mini (kecil) dari karakter sebelumnya. 
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2.3.2 Cute (imut) 

Karakter Chibi selalu membawa kesan imut. Tidak perduli segarang 

atau sejahat apapun karakter yang ada. Ketika karakter tersebut di Chibi-kan 

maka hasilnya akan menjadi imut (cute). 

2.3.3 Simple (sederhana) 

Ciri ketiga adalah kesederhaan. Umumnya, karakter Chibi 

mengutamakan bentuk yang sederhana, seperti bentuk tangan hanya dengan 

dua atau tiga jari saja bahkan tanpa jari serta penyederhanan pola pada 

aksesori yang digunakan oleh karakter chibi. 

2.4  Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter secara tiba-tiba menjadi wacana hangat di dunia 

pendidikan Indonesia. 

Koesoema dalam Q-Annes dan Hambali (2008), menyatakan 

bahwa : Orang yang memiliki karakter kuat adalah mereka 

yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah 

ada begitu saja dari sono-nya. Sementara, orang yang 

memiliki karakter lemah adalah orang yang tunduk pada 

sekumpulan kondisi yang telah diberikan kepadanya tanpa 

dapat menguasainya. 

Menurut Q-Annes dan Hambali (2008), karakter berasal dari bahasa 

Yunani, Karasso yang berarti cetak biru, format dasar, atau bisa juga dimaknai 

sebagai sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusiawi; karakter 

(watak) dapat juga dirujuk pada konsep to mark (menandai), yaitu menandai 

tindakan atau tingkah laku seseorang. Seseorang dapat dikatakan berkarakter 

apabila tindakan atau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 



 
 

 
 

44 

Dalam Suyanto (2011), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap 

akibat dari keputusan yang dibuat. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, 

menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebaginya (Thomas Lickona dalam 

Q-Annes dan Hambali). Secara historis pendidikan karakter merupakan misi 

utama yang dibawa para nabi, Rasulullah Muhammad diutus untuk 

menyempurnakan karakter (akhlak) manusia. Manifesto Rassulullah ini 

mengindikasikan bahwa pembentukan karakter adalah pondasi utama bagi 

tumbuhnya cara beragama dan menciptakan peradaban. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa setiap manusia memiliki karakter tertentu, namun perlu disempurnakan 

kualitas karakter tersebut. 

Koesoema (dalam Q-Annes dan Hambali: 2008), menjabarkan lima 

metode dan penerapan pendidikan karakter, meliputi: (1) mengajarkan karakter, 

(2) memberikan keteladanan, (3) menentukan prioritas, (4) praksisi prioritas dan 

(5) refleksi. Dalam mengajarkan karakter berarti memberi pemahaman pada anak 

tentang struktur nilai tertentu dan keutamaannya apabila dilaksanakan atau 

maslahatnya apabila tidak dilaksanakan. Memberikan keteladanan pada anak 
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menempati posisi yang sangat penting, karena manusia lebih banyak belajar dari 

apa yang merekan lihat, termasuk seorang anak.  

Menentukan prioritas yang jelas harus ditentukan agar proses evaluasi atas 

berhasil tidaknya pendidikan karakter akan menjadi jelas. Tanpa prioritas yang 

jelas, pendidikan karakter tidak dapat terfokus dan tidak bisa dinilai atau tidaknya. 

Selain itu, bukti dapat dilaksanakan prioritas tersebut sangatlah penting. Praksisi 

prioritas adalah bukti dilaksanakannya prioritas karakter tersebut. 

Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah proses refleksi. Refleksi 

adalah peroses bercermin, memaut-mautkan diri dan peristiwa/konsep yang telah 

dialami sebelumnya. Refleksi adalah proses pencarian arti untuk pengalaman 

pembelajaran. Refleksi merupakan suatu proses (1) untuk mengedepankan 

perolehan makna dalam pengalaman manusiawi dengan pemahaman lebih baik 

mengenai kebenaran yang telah dipelajari, (2) untuk mengerti akan sumber 

perasaan dan reaksi yang dialami seseorang melalui apa yang dipelajari, (3) untuk 

memperdalam pemahaman tentang implikasinya baik bagi dirinya sendiri maupun 

orang lain, (4) untuk mendapat pengertian personal akan kejadian-kejadian dan 

ide-ide yang ada. Apakah tindakan yang dilakukan sebelumnya itu benar? Apakah 

karakter seperti itu baik bagi saya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah ada 

dalam proses refleksi. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai pertanyaan 

yang ditanyakan pada diri sendiri yang merupakan pertanyaan-pertanyaan pada 

hati nurani. 

Implementasi pendidikan karakter dengan karakter tokoh Gatotkaca dalam 

komik dapat dilakukan dengan mengajarkan karakter Gatotkaca dengan sifat-sifat 
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positifnya, memberikan keteladanan melalui sosok Gatotkaca yang memiliki 

banyak sifat positif dan keteladanan dari kisah hidupnya, menentukan prioritas 

sifat dalam karakter Gatotkaca yang ingin ditekankan untuk diajarkan pada anak 

dan benar-benar melaksanakan prioritas tersebut, serta proses refleksi karena 

dalam perjalanan hidupnya tokoh Gatotkaca juga memiliki sisi gelap 

(kesalahan/kekhilafan) yang dapat dijadikan pelajaran dan tidak perlu ditiru. 

2.5  Teknik dan Prinsip Berkarya Ilustrasi Buku Komik 

2.5.1 Teknik Berkarya Ilustrasi Buku Komik  

Menurut Poerwadarminto (dalam Supiyanto, 2008: 20) kata 

“teknik” diartikan cara (kepandaian, dan sebagainya) membuat sesuatu 

atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan kesenian. Teknik dalam 

berkarya seni diartikan sebagai cara (teknik) menggunakan bahan dan alat 

untuk mencapai tujuan berkarya. Menurut Penulis, pemilihan cara (teknik) 

dalam membuat komik akan mempengaruhi jenis alat dan bahan yang 

akan digunakan nantinya dalam berkarya komik Banjaran Gatotkaca. 

Dalam angel.michael@rocketmail.com (2011), ada tiga cara dalam 

membuat komik. Tiga cara membuat komik tersebut yaitu: 

2.5.1.1 Traditional 

  Membuat komik dengan cara tradisional berarti komik dibuat 

dengan cara manual dibuat/digambar langsung dengan tangan. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan komik dengan cara tradisional 

adalah pensil, pena (drawing pen), tinta bak (tinta Cina atau tinta India), 

mailto:angel.michael@rocketmail.com
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spidol kecil, spidol besar baik yang tahan air (waterproof) ataupun yang 

tidak, kertas gambar/HVS, cutter, dan hairdryer sebagai pengering. 

2.5.1.2 Digital 

 Membuat komik dengan cara murni digital, berarti membuat 

komik tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali, 

misalnya pada proses pembuatan sketsa langsung menggunakan pen-

tablet, atau komputer tablet (PC Tablet). Hingga semua proses pembuatan 

komik dengan cara digital dilakukan murni secara digital tanpa bantuan 

peralatan manual (tradisional) sama sekali. 

2.5.1.3 Hybrid 

  Membuat komik dengan cara hybrid adalah gabungan antara cara 

tradisional dan cara digital, berapa jumlah perbandingan penggunaan cara 

digital dan cara tradisionalnya tidak begitu dipermasalahkan porsinya. 

Poin paling penting dalam cara hybrid adalah menggabungkan kedua cara 

tersebut. Secara tradisional, untuk membuatnya memerlukan alat-alat 

tradisional pula seperti disebutkan di atas lalu menggabungkannya dengan 

teknologi dan alat-alat digital seperti scanner, komputer serta software 

yang mendukung proses editing. 

Banyak media seni rupa yang dapat digunakan untuk berkarya komik. 

Penggunaan teknik dalam berkarya komik mempengaruhi alat dan bahan 

yang digunakan. Dalam karya komik Banjaran Gatotkaca ini, penulis akan 

mengunakan teknik hybrid yaitu pembuatan sketsa dan proses pengerjaan 

karya komik dilakukan dengan cara tradisional (manual) kemudian untuk 
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membuat teks (tulisan) dibuat dengan bantuan komputer, sebelumya melalui 

proses scanning dan editing melalui komputer. 

Dalam berkarya komik secara tradisional (manual) yang media sering 

digunakan antara lain: media kering (pensil, drawing pen, spidol, crayon, 

dsb), media basah (tinta cina, cat air, cat poster dan sebagainya) dan media 

campuran/mix media (media kering dan basah). Namun dari beragamnya 

media berkarya komik, penulis lebih memilih membuat komik dengan media 

kering menggunakan drawing pen dan spidol. Peralatan sederhana tersebut 

memudahkan penulis dalam proses pembuatan karya apabila disbanding 

menggunakan media lainnya. 

Keunggulan media drawing pen dan spidol yaitu sifatnya yang relatif 

lebih cepat dan mudah dalam proses pengerjaannya. Oleh karena itu, banyak 

komikus baik dalam maupun luar negeri (khususnya Jepang) lebih memilih 

menggunakan media ini. Walaupun terbatas dalam penggunaan warna, yaitu 

warna hitam dari tinta dan putih dari kertas namun kekurangan tersebut justru 

menjadi keunggulan dari komik ini. 

Komik hitam putih atau tidak berwarna tentunya lebih murah dalam 

proses produksi dibanding dengan komik yang berwarna, secara tidak 

langsung apabila proses produksi dapat lebih murah maka harga komik hitam 

putih (tanpa warna) akan lebih murah daripada komik berwarna dan tentunya 

dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sejurus dengan manga (komik Jepang), murahnya jenis kertas yang 

digunakan dalam manga (komik Jepang), yaitu penggunaan kertas daur ulang 
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yang kualitasnya rendah dan pada umumnya manga (komik Jepang) hanya 

dicetak monokrom (hitam – putih) membuat harga manga (komik Jepang) 1/6 

dari harga komik Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat manga (komik 

Jepang) lebih akrab dengan konsumennya, selain perbedaan dalam skala 

ekomomi, penggunaan warna dalam komik merupakan kecenderungan komik 

Barat sedangkan komik monokrom (hitam – putih) sudah cukup bagi orang 

Jepang dan menjadi ciri khas manga (komik Jepang) (Ajidarma, 2011: 516). 

Oleh karena itu, penulis lebih memilih menggunakan media tinta 

(drawing pen dan spidol) monokrom (hitam-putih) dengan teknik hybrid. 

Gambar yang dihasilkan secara manual nantinya akan dilanjutkan pada proses 

scanning dan editing melalui komputer dengan bantuan berbagai software 

yang ada untuk menghasilkan karya komik Banjaran Gatotkaca.  

Penulis menganggap media tinta (drawing pen dan spidol) monokrom 

(hitam-putih) dengan teknik hybrid sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan penulis dalam membuat karya komik. Penulis berharap, karya 

komik Banjaran Gatotkaca lebih akrab dengan kosumen layaknya komik 

Jepang dan karena jika diproduksi (diterbitkan) harganya lebih ekonomis, 

sehingga komik Banjaran Gatotkaca dapat dimiliki oleh semua orang. 

2.5.2  Prinsip Berkarya Ilustrasi Buku Komik 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

sebuah karya ilustrasi, antara lain disesuaikan dengan tulisan dan maksud, 

mudah dimengerti dan menarik, disesuaikan dengan sasaran pembaca (anak-

anak) (Pakbardikujos, 2011). Dalam proyek studi ini, penulis juga 



 
 

 
 

50 

menambahkan prinsip komposisi dalam prinsip berkarya ilustrasi buku 

komik.  

2.5.2.2 Kesesuaian dengan tulisan dan maksud (tema) 

Dalam proyek studi ini, penulis mengusung tema mengenai 

cerita wayang tokoh Gatotkaca dari lahir hingga akhir hayatnya, 

sehingga dapat disebut dengan lakon Banjaran. Karya ilustrasi komik 

ini dibuat mengangkat cerita “Banjaran Gatotkaca” dengan karakter 

khusus yaitu Chibi Character. Adegan dan alur cerita yang terdapat di 

dalam komik, sepenuhnya mentaati pakem cerita pewayangan yang ada. 

Kisah Banjaran Gatotkaca merupakan gabungan dari beberapa lakon 

yang ada, yang tidak sepenuhnya merupakan lakon khusus yang 

menceritakan tokoh Gatotkaca. Terdapat pula beberapa lakon yang 

menceritakan tokoh lain, akan tetapi di dalamnya terdapat tokoh 

Gatotkaca yang cukup berperan dalam cerita. Lakon yang secara khusus 

menceritakan Gatotkaca antara lain: Lahiripun Gatotkaca (lahirnya 

Gatotkaca), Gatotkaca Kembar, Gatotkaca Rabi (pernikahan 

Gatotkaca) dan Gatotkaca Gugur (kematian Gatotkaca), sedangkan 

lakon tokoh lain yang juga terdapat tokoh Gatotkaca dalam cerita, 

antara lain:  Antasena Takon Bapa (Antasena mencari ayahnya), Wahyu 

Cakraningrat, dan Karna Tanding (perang tanding antara Adipati 

Karna dan Arjuna).  

Dalam proyek studi ini, penulis ingin memvisualisasikan tokoh 

Gatotkaca dalam cerita “Komik Banjaran Gatotkaca” dengan 



 
 

 
 

51 

menggunakan Chibi Character. Cerita yang ditampilkan merupakan 

kehidupan tokoh Gatotkaca dari lahir hingga kematiannya yang 

dirangkum dari beberapa lakon secara runtut dan lengkap dari berbagai 

sumber, tanpa mengurangi isi cerita. 

2.5.2.3 Mudah dimengerti dan menarik 

Penulis ingin membuat karya proyek studi berupa komik yang 

mudah dimengerti (komunikatif) dan menarik. Oleh karena itu, untuk 

menarik perhatian anak, “Komik Banjaran Gatotkaca” ini akan dibuat 

dengan menggunakan Chibi Character (karakter chibi). Karakter ini 

bersifat lucu dan imut (cute) dengan harapan anak-anak akan lebih 

menyukainya. Disamping itu dari segi cerita, penulis berusaha lebih 

menyederhanakan cerita, namun tetap berpegang pada pakem cerita 

pewayangan yang ada. 

2.5.2.4 Disesuaikan dengan sasaran pembaca (anak-anak).  

Karya ilustrasi yang penulis buat ditujukan untuk anak-anak 

maka gambar ilustrasi yang ditampilkan juga disesuaikan dengan anak-

anak. Gambar ditampilkan dengan sopan, tidak mengandung 

pornografi, dan tidak mengumbar kekerasan atau mitos secara 

berlebihan. Bahasa yang dipakai juga menggunakan bahasa yang 

santun. Anak-anak yang dimaksud disini adalah anak-anak usia 

Sekolah Dasar kelas tinggi yang sudah mampu membaca dan 

memahami cara membaca komik, walaupun tidak menutup 

kemungkinan akan dibaca oleh pembaca remaja atau dewasa. 
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2.5.2.5 Prinsip Komposisi, meliputi: 

2.5.2.5.1 Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan unsur rupa yang paling mendasar. 

Kesatuan merupakan prinsip desain yang berperan paling 

menentukan, karena berkedudukan sebagai prinsip induk yang 

membawahkan prinsip-prinsip desain lainnya. Tidak adanya 

kesatuan dalam suatu tatanan mengakibatkan kekacauan, 

keruruwetan, atau cerai-berai tak terkoordinasi. Nilai kesatuan 

ditentukan oleh kualitas hubungan bagian-bagian yang bertalian 

erat antar unsurnya sehingga saling mendukung membentuk 

kebulatan utuh dalam mencapai tujuan atau makna tertentu.  

Kesatuan yang padu merupakan tujuan akhir dari penerapan 

prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kesebandingan, irama, 

dominasi, dan lainnya (Sunaryo, 2002: 31). Penerapan prinsip 

kesatuan dalam proyek studi ini yakni dengan mengaplikasikan dan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip keserasian, irama, dominasi, 

keseimbangan dan kesebandingan. Prinsip kesatuan adalah prinsip 

yang paling menentukan dalam berkarya seni. 

2.5.2.5.2 Keserasian (harmony) 

Keserasian merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam 

suatu keseluruhan sehingga cocok antara satu dengan yang lain, 

serta terdapat perpaduan yang tidak saling bertentangan (Sunaryo, 



 
 

 
 

53 

2002: 32). Susunan yang harmonis menunjukkan adanya 

keserasian raut, garis, ukuran, warna dan tekstur demi suatu tujuan 

atau makna. 

Menurut Graves (dalam Sunaryo 2002) keserasian 

mencakup keserasian fungsi dan keserasian bentuk. Dalam karya 

komik Banjaran Gatotkaca, penulis memperhatikan keserasian 

bentuk dan keserasian fungsi. Keselarasan bentuk dicapai dengan 

mempertimbangkan keselarasan antar subjek-subjek gambar 

komik. Mencakupi keselarasan unsur-unsur garis, raut, warna, 

gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan fungsi 

terdapat dari alunan cerita yang runtut dimulai dari kelahiran 

Gatotkaca hingga kematiannya.  

2.5.2.5.3 Irama (rhythm) 

Irama merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa 

secara berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta 

memiliki kesatuan arah dan gerak yang membangkitkan 

keterpaduan bagian-bagiannya (Sunaryo, 2002: 21). Terdapat 

berbagai jenis irama yaitu irama repetitif, alternatif, progresif dan 

flowing. Irama repetitif diperoleh dengan perulangan unsur-unsur 

yang sama baik bentuk, ukuran dan warnanya sehingga bersifat 

monotone, membosankan dan menjemukan. Irama alternatif 

diperoleh dengan perulangan unsur secara bergantian, misalnya 

pengaturan secara silih berganti komposisi atara gatis lurus dan 
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lingkaran. Irama progresif menunjukan perulangan dengan 

perubahan dan perkembangan bertingkat karena perkembangan 

unsurnya tidak tetap bersifat bergerak dan dinamis. Irama flowing 

yaitu irama yang mengalun, terbentuk dari pengaturan garis 

berombak, berkelok dan mengalir berkesinambungan. 

Jenis irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran 

Gatotkaca adalah irama alternatif, irama progresif dan irama 

flowing. Dilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang 

saling silih berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar 

dan balon kata dan raut geometris pada panel komik serta bersifat 

progresif apabila dilihat unsurnya berkembang secara berangsur-

angsur atau bertingkat. Dalam beberapa halaman komik, penulis 

juga menggunakan irama flowing karena menggunakan irama garis 

yang mengalun, berombak dan mengalir berkesinambungan. 

2.5.2.5.4 Dominasi atau Tekanan (emphasis) 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian 

atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Adanya peran yang 

menonjol atas suatu bagian, maka hal itu akan menjadi pusat 

perhatian (center of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), 

karena itu menjadi bagian yang penting dan diutamakan. Dengan 

adanya dominasi, unsur yang ada akan tampil seragam, setara, atau 

sama kuat sehingga saling meminta perhatian dan tidak saling 
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memisahkan diri, melainkan justru memperkuat keseutuhan dan 

kesatuan bentuk. 

Cara memperoleh dominasi adalah dengan cara 

pengelompokan bagian, pengaturan arah, kontras, dan 

perkecualian. Dalam komik Banjaran Gatotkaca keempat cara 

tersebut digunakan pada setiap lembarnya, seperti adanya 

pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan 

mengatur kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis, 

pemberian background warna hitam agar memberikan kontras dan 

kedalaman dan penggunaan variasi panel dengan subyek gambar 

tanpa panel sehingga menimbulkan perkecualian. Selain itu 

pembuatan subyek utama yang dibuat dengan ukuran lebih besar 

dari subyek lain dan pembuatan subyek utama yang digambar lebih 

detail dibandingakan pada background juga cara dalam 

memberikan tekanan. 

2.5.2.5.5 Keseimbangan (balance) 

Sunaryo (2002: 39) menjelaskan bahwa keseimbangan 

merupakan prinsip desain berkaitan dengan pengaturan “bobot” 

dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam 

keadaan seimbang. Macam-macam bentuk keseimbangan yaitu: (1) 

keseimbangan setangkup (symmetrial balance), diperoleh bila 

bagian belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan 

atau kemiripan wujud, ukuran dan penempatan (2) keseimbangan 
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senjang (asymmetrial balance), memiliki bagian yang tidak sama 

antara belahan kiri dan kanan, tetapi tetap dalam keadaan yang 

tidak berat sebelah (3) keseimbangan memancar (radial balance), 

bentuk keseimbangan yang diperoleh melalui penempatan bagian-

bagian di sekitar pusat sumbu yang berat. 

Di dalam proyek studi ini, penulis menggunakan 

keseimbangan senjang (asymmetrial balance). Subyek gambar 

ditata sedemikian rupa untuk memberikan variasi bentuk dengan 

berbagai perupaan subyek gambar. Subyek gambar ditampilkan 

dengan berbagai posisi dan tampilan baik secara close up, medium 

shoot, long shoot, zoom in dan zoom out. Panel-panel disusun 

saling silang antara panel terbuka dan panel tertutup, untuk 

memberikan irama. Subyek gambar yang digambar keluar dari 

panel atu tanpa panel akan diimbangi dengan gambar di sisi lain 

untuk memberikan keseimbangan dalam gambar. 

2.5.2.5.6 Kesebandingan (proportion) 

 Kesebandingan atau proporsi berarti hubungan antar bagian 

atau antara bagian terdapat keseluruhan. Pengaturan hubungan 

yang dimaksud, bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya 

bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau 

tinggi rendahnya bagian (Sunaryo, 2002:40-41). Proporsi tidak 

harus berkaitan dengan ukuran yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat dilakukan 
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penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan 

ukuran yng serasi. Character chibi yang digunakan sebgai karakter 

gambar adalah distorsi dari ukuran sebenarnya, walaupun terdapat 

penyimpangan proporsi namun dari ukuran dan bentuk karakter 

chibi menujukan hubungan yang serasi karena merujuk proporsi 

anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1 Media Berkarya 

3.1.1 Teknik   

Pemilihan teknik dalam membuat komik akan mempengaruhi jenis alat 

dan bahan yang akan digunakan. Dalam angel.michael@rocketmail.com, ada tiga 

teknik dalam membuat komik. Tiga teknik membuat komik tersebut yaitu: 

a. Traditional 

Pembuatan komik dengan teknik tradisional berarti membuat komik 

dengan cara manual, yakni digambar langsung dengan tangan. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan komik dengan cara tradisional 

adalah pensil, penghapus, pena (drawing pen), tinta bak, spidol, penggaris 

dan kertas gambar. 

b. Digital 

Pembuatan komik dengan teknik digital, berarti membuat komik 

tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali, misalnya pada 

proses pembuatan sket komik dan pewarnaan langsung menggunakan pen-

tablet dan komputer. 

c. Hybrid 

Pembuatan komik dengan teknik hybrid adalah gabungan antara 

teknik tradisional dengan teknik digital. Berapa jumlah perbandingan 

penggunaan teknik digital dan teknik tradisional tidak begitu 

mailto:angel.michael@rocketmail.com
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dipermasalahkan porsinya yang paling penting dalam cara hybrid adalah 

menggabungkan kedua teknik tersebut. Secara tradisional, untuk 

membuatnya memerlukan alat-alat tradisional pula seperti disebutkan di atas 

lalu menggabungkannya dengan teknologi dan alat-alat digital seperti 

scanner, komputer serta software yang mendukung proses editing. 

Dalam karya komik Banjaran Gatotkaca ini, penulis mengunakan teknik 

hybird yaitu pembuatan sket dan proses pengerjaan karya komik dilakukan 

dengan cara tradisional (manual) kemudian untuk membuat teks (tulisan) dibuat 

dengan bantuan komputer yang sebelumya melalui proses scanning dan editing 

melalui komputer. Hasil karya komik akan berbentuk print out kertas HVS ukuran 

A4 dengan tambahan teks dan balon kata dengan bantuan komputer. 

Pada proses manual sebelum masuk proses scanning dan editing melalui 

komputer, penulis menggunakan teknik manual arsir dan blok dengan drawing 

pen dan spidol. Teknik arsir dilakukan dengan pengulangan garis secara searah, 

maupun silang bertujuan untuk mengisi bidang gambar yang kosong dan 

memberikan kesan pada gambar. Arsir juga memiliki fungsi yaitu, (1) 

memberikan karakter objek gambar, (2) memberikan kesan bentuk dan volume, 

(3) memberikan kesan jarak dan kedalaman pada gambar, (4) mengisi bidang 

kosong, dan (5) finishing touch gambar (Apriyatno, 2004: 5-6). Dalam proyek 

studi ini penulis menggunakan kombinasi arsir searah dan blok warna hitam. 

Setelah gambar manual selesai maka masuk pada proses scanning dan editing 

melaui komputer sampai menjadi karya komik Banjaran Gatotkaca yang siap 

dicetak menjadi buku komik. 
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3.1.2 Alat  

 Alat-alat yang digunakan penulis untuk berkarya komik Banjaran 

Gatotkaca dengan teknik hybrid adalah sebagai berikut:  

3.1.1.1 Pensil 

Pensil adalah alat menggambar yang terbuat dari karbon silinder padat dan 

dibungkus oleh kayu, dalam penggunaannya perlu proses perautan agar ujung 

pensil menjadi runcing. Pensil tersedia dengan berbagai merk dan jenis, pensil 

dengan kode B adalah jenis pensil lunak yang tingkat kelunakannya ditandai 

dengan angka 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya, semakin 

lunak pensil tersebut. Sedangkan kode H adalah jenis pensil keras. Jenis pensil 

yang digunakan untuk membuat sket karya yaitu pensil 2B merk “LYRA Art 

Design 669”. 

Alasan penulis menggunakan pensil tersebut karena hasil goresan pensil 

tidak mengotori permukaan kertas setelah dipakai, walaupun karya gambar 

disimpan dalam waktu yang lama, mudah dihapus jika terjadi kesalahan serta 

tidak meninggalkan bekas setelah proses penghapusan. 

3.1.1.2 . Drawing Pen 

Drawing pen adalah pena yang berbahan dasar tinta hitam yang difungsikan 

khusus untuk menggambar. Pada ujung pena memiliki ukuran bervariasi sesuai 

dengan kebutuhan, mulai berukuran kecil 0.1 hingga ukuran besar 0.10. Drawing 

pen digunakan untuk membuat kontur pada karya. Jenis drawing pen yang 

digunakan penulis yaitu drawing pen berukuran 0.1, 0.3, dan 0.5 dengan merk 

“Snowmen”.  
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3.1.1.3 Spidol kecil/kuas mekanik 

Spidol kecil/kuas mekanik adalah alat merk “LYRA” dengan nama “Aqua Brush 

Duo”, yaitu alat menyerupai spidol bermata dua di ujung-ujungnya. Satu 

unjungnya berbentuk menyerupai kuas dan ujung lainnya berbentuk menyerupai 

mata spidol kecil. Alat ini digunakan untuk membuat blok warna hitam pada 

panel-panel kecil yang hanya dapat dijangkau oleh spidol kecil. Kelebihan alat ini 

dibanding spidol biasa adalah dari sifatnya yang waterproof (tidak luntur). 

3.1.1.4 Spidol besar 

Spidol besar yang digunakan dalam proyek studi ini adalah merk “Snowman G-

Japan” dengan tinta hitam permanet marker. Spidol ini digunakan untuk membuat 

blok warna hitam pada permukaan yang lebih luas. Spidol ini digunakan sebagai 

pengganti tinta bak, karena penulis menganggap penggunaan tinta bak akan 

mengotori bagian lain dari kertas gambar jika gambar terlalu lama disimpan. 

3.1.1.5 Karet Penghapus 

Karet penghapus yang digunakan untuk memperbaiki sket gambar yaitu 

menggunakan penghapus merk “LYRA”. Penghapus ini sangat cocok untuk 

menghapus coretan pensil merek “LYRA” bahannya lebih lunak dan mampu 

menghapus lebih bersih tanpa membuat kertas terkelupas dan rusak. 

3.1.1.6 . Rautan 

Rautan Pensil digunakan penulis dengan merk “LYRA”. Rautan berguna untuk 

meruncingkan pensil dan pensil warna. Penulis beranggapan bahwa rautan merk 

tersebut kualitasnya lebih bagus dari merk lain sehingga mampu meruncingkan 

batang ujung pensil tanpa membuat batang pensil patah. 
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3.1.1.7 . Penggaris 

Penggaris digunakan sebagai alat bantu ukur, membuat panel komik dan 

digunakan sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus pada kertas. Penggaris 

yang digunakan penulis adalah dengan merk ”Butterfly”. 

3.1.1.8 . Scanner 

Scanner digunakan untuk membaca gambar yang dibuat diatas kertas gambar 

yang kemudian dipindah ke dalam komputer dalam bentuk file gambar. Hal ini 

dilakukan agar gambar dapat melalui proses editing dalam komputer. Ada 

tidaknya alat ini mempengaruhi jenis teknik yang digunakan. Scanner yang 

digunakan penulis yaitu Scanner merk “EPSON TXT 121”. 

3.1.1.9 Komputer 

Komputer digunakan dalam proses editing gambar, pemberian teks pada komik 

dan penataan layout buku komik. Komputer yang digunakan dengan merk 

“Samsung Netbook N148”, dengan program komputer yang digunakan adalah 

Adobe Photoshop European Version, Corel Draw X3 dan photoscape karena 

ketiga program tersebut relatif lebih ringan apabila digunakan pada komputer 

sekelas netbook. Khusus untuk program Adobe Photoshop European Version dan 

Corel Draw X3 digunakan penulis dalam proses editing gambar, sedangkan 

program photoscape digunakan untuk pemberian balon kata dalam komik. 

Penggunaan program photoscape relatif lebih memudahkan penulis dalam 

memberikan balon kata dalam komik karena dalam program photoscape terdapat 

aneka jenis dan bentuk balon kata yang sudah siap digunakan. Namun kelemahan 

program ini adalah data yang disimpan harus berbentuk file gambar yang sudah 
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jadi dan apabila balon kata ingin diubah maka harus dibuat dari awal lagi, tidak 

seperti dalam Adobe Photoshop atau Corel Draw X3 yang dapat menyimpan data 

gambar mentah yang dapat dirubah lagi apabila terjadi kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Netbook Samsung N148 Plus 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 
3.1.3 Bahan 

Bahan yang digunakan penulis dalam pembuatan proyek studi ini adalah kertas 

gambar. Jenis kertas yang baik untuk menggambar adalah kertas yang tidak licin, 

tidak mengkilat dan tidak terlalu tipis. Kertas yang digunakan penulis dalam 

pembuatan sket komik, yaitu menggunakan kertas gambar merk “KIKY Sketch 

Book 50 sht Simpel Art” dengan ukuran A4. Sedangkan kertas untuk hasil akhir 

(karya jadi), berupa karya cetak berbentuk buku dengan menggunakan kertas 

putih HVS dengan ukuran A4. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kertas gambar merk “KIKY Sketch Book 50sht”  ukuran A4. 

(Dokumentasi penulis, tahun 2012) 
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3.2 Proses Berkarya  

Dalam proses berkarya komik Banjaran Gatotkaca ada beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh penulis untuk membuat proyek studi ini. Beberapa tahapan 

yang dilakukan penulis antara lain : 

3.2.1. Gagasan Berkarya 

Kecenderungan penulis membuat gambar manusia dengan 

menggunakan karakter chibi sudah dilakukan sejak penulis duduk 

dibangku SMP. Terinspirasi dari kegemaran penulis dalam membaca 

komik Jepang (manga), yang menampilkan karakter tokoh komik Jepang 

dengan penggambaran proporsi layaknya anak-anak dan penggambaran 

proporsi kepala lebih besar tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya.  

Pada saat itu penulis belum mengetahui perihal istilah chibi, namun 

karena keunikan karakter tersebut, membuat penulis selalu menggambar 

karakter manusia dengan mengunakan karakter chibi. Bahkan ketika 

penulis duduk di bangku SMA menggambar chibi semakain intens 

dilakukan. Beberapa kali penulis menggambar dengan karakter chibi, 

penulis menganggap menggambar chibi merupakan ciri khas penulis 

dalam menggambar karakter manusia. Hal tersebut menimbulkan 

ketertarikan tersendiri dari teman-teman sekelas yang mendorong penulis 

membuat buku tahunan kelas dengan menggunakan karakter chibi. 

Setelah memasuki Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri 

Semarang, kemampuan dan teknik penulis dalam menggambar 

berkembang pesat. Karakter chibi menjadi semacam ciri khas dan identitas 
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penulis dalam menggambar karakter manusia yang dapat penulis buat 

dalam waktu kurang dari 1 menit. Sering penulis membuat karakter chibi 

penulis sendiri, dalam lembar-lembar buku catatan kuliah yang digunakan 

untuk mengusir kebosanan dalam perkuliahan teori. 

Pada tahun 2010 saat penulis memasuki semester ke-7, penulis 

menemukan sebuah buku karya Bonnie Soeherman dan Adicipta R. 

Wirawan yang berjudul “Mastering Chibi Character: Chibi through 

manual to digital processing” terbitan Elex Media Komputindo yang 

berisi tentang penjelasan dan proses pembuatan karakter chibi. Buku inilah 

yang menyadarkan penulis bahwa gambar-gambar yang sering penulis 

buat sejak SMP merupakan penggambaran karakter chibi. Sejak itulah 

penulis bertekad untuk lebih mengenalkan karakter chibi kepada orang 

lain, penulis mengangap karakter chibi kurang terekspos karena hanya 

menjadi sisipan kecil dalam komik Jepang. 

Pemikiran mengenai pengenalan karakter chibi, berbaur dengan 

latar belakang penulis yang sangat akrab dengan kesenian wayang dan 

juga keinginan penulis mengenalkan kesenian wayang. Membuat penulis 

menggabungkan pemikiran mengenai pengenalan karakter chibi bersama 

dengan pengenalan kesenian wayang. Sejak itulah penulis mulai 

mengaplikasikan pembuatan karakter chibi dengan tokoh dunia 

pewayangan. Oleh karena itu terciptalah ide pembuatan proyek studi 

komik Banjaran Gatotkaca dengan menggunakan karakter chibi (chibi 

character).  
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3.2.2. Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data penulis melengkapi dari berbagai 

macam sumber data, baik melalui media buku maupun media internet. 

Sumber data yang dikumpulkan penulis dari media buku adalah sebagai 

berikut: buku Mastering Chibi Character: Chibi through manual to digital 

processing karya Bonnie Soeherman dan Adicipta R Wirawan, buku How 

To Draw Chibi and Super Deform Vol. 1: The Basic karya Shin Abe, buku 

Komik: Dunia Kreatif Tanpa Batas karya Indiria Maharsi, buku Yuk, 

Bikin Komik karya Dwi Koendoro Br, buku hand out Seni Ilustrasi, novel 

The Darkness of Gatotkaca karya Pitoyo Amrih, buku Baratayudha karya 

Sunardi DM, buku Ensiklopedi Wayang karya Djoko Dwiyanto dkk, buku 

Sejarah Wayang: Asal Usul, Jenis dan Cirinya karya Amir Mertosedono, 

buku Wayang Kulit Purwa: Klasifikasi, Jenis dan Sejarah karya Soekanto, 

majalah wayang, dan berbagai sumber cerita wayang dari berbagai sumber 

termasuk dari media internet. 

Atas saran pembimbing, penulis melengkapi sumber data dengan 

buku Komik Indonesia karya Marcell Bonieff, buku Memahami Komik 

dan buku Membuat Komik karya Scott McCloud, buku Panji Tengkorak: 

Kebudayaan dalam Perbincangan karya Seno Gumira Ajidarma, dan 

berbagai komik dalam maupun luar negeri yang digunakan sebagai 

inspirasi dalam berkarya. 

Beberapa contoh komik yang dijadikan penulis sebagai sumber 

inspirasi dalam berkarya antara lain: komik wayang Karya R.A.Kosasih 
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serial Mahabarata dan Ramayana, komik Legenda Sawung Kampret dan 

komik strip Panji Koming karya Dwi Koendoro Br, Komik karya Hans 

Jaladara seri Panji Tengkorak dan Intan Permata Rimba, komik 

Garudayana karya Is Yuniarto, komik Kabut Manusia karya Radhar dkk, 

komik Naruto karya Masashi Kishimoto dan novel grafis Usagi Yojimbo 

karya Stan Sakai, Trilogi Kontrak dengan Tuhan karya Will Eisner, dan 

Seribu Kapal karya Eric Shanower. Berikut adalah beberapa referensi 

visual yang digunakan penulis dalam membuat komik: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(a)                                              (b)                              (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (d)                                                                 (e) 
Gambar 14. Referensi visual yang digunakan penulis. (a) aneka komik referensi penulis, komik 

Usagi Yojimbo seri 1dan 2, komik wayang Lahirnya Rahwana, Mahabarata dan Ramayana karya 

R. A. Kosasih dan komik Garudayana seri 1 – 4 karya Is Yuniarto (b) komik Sawung Kampret 

karya Dwi Koen, (c) komik Usagi Yojimbo karya Stan Sakai, (d) komik Garudayada karya Is 

Yuniarto, dan (e) Komik Wayang Lahirnya Rahwana karya R. A Kosasih. 

(Dokumentasi penulis, tahun 2013) 
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Selain dari media buku penulis juga melengkapi data dengan 

menumpulkan informasi mengenai proyek studi dari media internet. Data 

yang dikumpulkan penulis melalui media internet adalah dengan membuka 

Berbagai situs, antara lain: (1) dgi-indonesia.com, (2) www.kaskus.us, (3) 

faktabukanopini.blogspot.com, (4) www.scribd.com, (5) henrykomik.com, 

(6) www.goethe.de. institut, (7) id.wikipedia.org, (8) www.anneahira.com, 

(8) angel.michael@rocketmail.com dan (9) comic-komik-

cergam.blogspot.com. 

Data tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, oleh karena 

itu penulis merangkumnya dari beragam sumber agar data yang ada saling 

melengkapi dan menjadi informasi valid tentang tema yang dipilih penulis 

dalam membuat proyek studi. 

3.2.3. Reduksi Data 

Dalam tahapan ini penulis mengolah data yang ada dari berbagai 

sumber yang ada. Data-data yang didapatkan penulis digunakan untuk 

melengkapi konsep-konsep yang penulis tulis dalam laporan, juga untuk 

menambah wawasan penulis yang dapat digunakan sebagai inspirasi dalam 

berkarya seni ilustrasi komik. Dalam tahap ini penulis juga menentukan 

jenis ilustrasi buku komik dan teknik yang akan digunakan. Dalam proyek 

studi ini penulis memilih jenis komik majalah (magazine comic) dengan 

teknik penintaan hitam-putih. 

Dalam segi cerita yang akan digunakan, penulis mulai merangkum 

kisah kepahlawannan tokoh Gatotkaca dari berbagai sumber. Karena tidak 

http://dgi-indonesia.com/histeria-komikita-membedah-komikita-masa-lalu-sekarang-dan-masa-depan
http://www.kaskus.us/
http://www.scribd.com/
http://henrykomik.com/
http://www.goethe.de/
http://id.wikipedia.org/
http://www.anneahira.com/
mailto:angel.michael@rocketmail.com
http://comic-komik-cergam.blogspot.com/
http://comic-komik-cergam.blogspot.com/
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ada lakon yang secara khusus menampilkan kisah Banjaran Gatotkaca 

maka penulis merangkum kisah Banjaran Gatotkaca dari berbagai macam 

lakon. Walaupun dalam novel The Darkness of Gatotkaca karya Pitoyo 

Amrih sudah menulis secara lengkap mengenai kisah hidup tokoh 

Gatotkaca dari lahir hingga mati, namun bagi penulis novel tersebut 

terdapat beberapa bagian yang kurang sesuai dengan kisah tokoh 

Gatotkaca yang diketahui penulis selama ini. 

Dalam novel tersebut, tokoh Gatotkaca menjadi cenderung lebih 

pendiam dan pemarah sedangkan menurut penulis Gatotkaca adalah 

cerminan pribadi yang tenang, sopan dan menghormati orang tua, 

Gatotkaca beberapa kali mengeluarkan amarahnya namun Gatotkaca 

bukan pribadi yang pemarah.  

Dalam novel juga merekam hubungan yang dingin antara 

Gatotkaca dengan ayahnya (Bima) dan saudara-saudaranya (Antareja dan 

Antasena), sedangkan menurut penulis hal tersebut kurang tepat. Bima 

sangat bangga memiliki putra seperti Gatotkaca, dan membanggakannya 

di depan seluruh prajurit Pandawa. Ketiga saudara putra bima (Antareja, 

Gatotkaca dan Antasena) saling bahu-membahu dan saling membantu jika 

terdapat masalah. Hal inilah yang membuat penulis tidak menjadikan 

novel The Darkness of Gatotkaca karya Pitoyo Amrih sebagai sumber 

utama, penulis lebih memilih menggunakan rangkuman dari berbagai 

sumber, antara lain buku buku Baratayudha karya Sunardi DM, buku 

Senang Wayang Cinta Budaya karya Bambang Susilo, buku Ensiklopedi 
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Wayang karya Djoko Dwiyanto, Sukatmi Sustiana dan Wiwien 

Widyawati, majalah Wayang edisi Adipati Karna dan berbagai sumber 

cerita dari internet, agar cerita yang digunakan lebih kuat dan sesuai 

dengan cerita yang ada (sesuai pakem). 

3.2.4. Membuat Storyboard (alur cerita) 

Dalam tahap ini, penulis sebelumnya membuat narasi cerita secara 

umum mengenai keseluruhan cerita lengkap dari awal hingga akhir. 

Penulis kemudian membagi cerita melalui poin-poin cerita yang akan 

disampaikan dalam 6 babak (chapter). Setelah narasi terbentuk maka 

penulis mulai mengembangkan cerita menjadi storyboard yang lebih rinci. 

Berikut adalah rincian storyboard komik Banjaran Gatotkaca yang dibuat 

penulis: 

Tabel 1. Storyboard Komik Banjaran Gatotkaca 
 

Chapter I : Kelahiran Tetuka 

1 

Kahyangan diserang oleh pasukan raksasa dari negeri Gilingwesi 

yang dipimpin oleh Patih Lembu Sakipu.  

2 

Bathara Indra mencoba menghadapi namun akhirnya kalah dan 

kahyangan jatuh ketangan Patih Lembu Sakipu. 

3 

Bathara Guru memerintahkan Bathara Narada untuk turun ke bumi, 

mencari kesatria berdarah campuran raksasa-manusia untuk 

melawan para raksasa dari negara Gilingwesi. Pada saat yang sama 

Gatotkaca Lahir dengan tali pusarnya tidak dapat dipotong. 

4 Raden Arjuna pergi bertapa, meminta senjata dewa untuk 
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memotong tali pusar bayi Gatotkaca. Di hutan Wanamarta, Adipati 

Karna memata-matai Raden Arjuna yang sedang bertapa. Bathara 

Narada turun kebumi menemui Adipati Karna yang dikira Raden 

Arjuna, kemudian senjata Kunta diserahkan kepada Adipati Karna. 

5 

Raden Arjuna muncul, Bathara Narada merasa salah memberikan 

senjata Kunta. Terjadilah perebutan senjata Kunta antara Adipati 

Karna dan Raden Arjuna. Raden Arjuna mendapatkan sarungnya 

dan Adipati karna mendapatkan senjata Kunta Wijayadanu. 

6 

Raden Arjuna datang bersama Bhatara Narada untuk memotong 

pusar Gatotkaca dan meminjam bayi Gatotkaca untuk mengalahkan 

pasukan Gilingwesi. 

7 

Sarung senjata Kunta masuk kedalam perut Gatotkaca dan menyatu 

kedalam tubuh Gatotkaca. 

8 

Gatotkaca diisi dan dilebur dengan berbagai kesaktian dan senjata 

andalan para dewa di kawah Candradimuka. 

9 

Gatotkaca muncul di kahyangan, dengan sekali pukul Patih Lembu 

Sakipu tumbang. 

10 Seluruh pasukan Gilingwesi dapat dikalahkan. 

11 Gatotkaca berhadapan dengan Prabu Kala Percona. 

12 Prabu Kala Percona dapat dikalahkan. 

13 

Gatotkaca menerima anugrah dewata berupa pusaka Caping 

Basunanda, Kotang Antakusuma, Sepatu Padakucarama. 

14 Pertemuan Dewi Arimbi dan Raden Bima dengan putranya. 
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Chapter II : Senja di Pringgadani  

1 

Keraton Pringadani, Dewi Arimbi memanggil adik-adiknya untuk 

mendiskusikan penobatan Gatotkaca menjadi raja Pringgadani. 

Namun Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan 

Brajawilkapa menolak rencana Dewi Arimbi, hanya Raden 

Prabakesa dan Raden Kalabendana saja yang menerima. 

2 

Raden Gatotkaca menghadap Dewi Arimbi. Raden Brajadenta, 

Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa keluar dari keraton 

menunjukan ketidaksukaannya 

3 

Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

merencanakan pemberontakan melawan rencana Arimbi 

4 

Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

dengan memakai atribut menyerupai Gatotkaca dan prajurit 

Pringgadani membuat kerusuhan di Astina dengan menculik Dewi 

Banowati. Prabu Duryudana geram menyatakan perang dengan 

Gatotkaca. 

5 

Prabu Duyudana membawa segenap pasukan untuk menyerang 

Pringgadani ditahan Pasukan Amarta dipimpin oleh Raden Bima. 

6 

Raden Gatotkaca dan Kalabendana menghadap, menyatakan tidak 

bersalah. Dengan kesaktian Raden Kalabendana, dapat melacak 

keberadaan Dewi Banowati dari aroma tubuhnya. 

7 

Raden Gatotkaca dan Kalabendana terbang dan menemukan Dewi 

Banowati yang disekap didalam gua oleh Raden Brajadenta, 
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Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa. 

8 

Dialong untuk mengajak Raden Brajadenta, Brajamusti, 

Brajalamatan dan Brajawilkap untuk menyerah gagal. Brajadenta, 

Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa mulai menyerang. 

9 

Semua serangan yang dilakukan meleset, bahkan semua senjata 

yang digunakan hancur melawan kesaktian Gatotkaca. 

10 

Keris yang dilemparkan Brajadenta kearah Gatotkaca malah 

berbalik menusuk Brajawilkapa, Brajawilkapa tewas. Brajamusti 

dan Brajalamatan tewas tertusuk keris masing-masing ketika 

bertabrakan. 

11 

Brajadenta marah besar karena ketiga adiknnya tewas, kemudian 

mulai perang tanding melawan Gatotkaca. Peperangan berlangsung 

sengit, Raden Gatotkaca sempat terdesak melawan kesaktian Raden 

Brajadenta. 

12 Raden Gatotkaca dapat berbalik mengalahkan Brajadenta 

13 

Raden Gatotkaca menyesalkan yang terjadi. Sukma Brajadenta, 

Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa kemudian merasuk 

kedalam tubuh Gatotkaca dan menambah kesaktiannya. 

14 

Gatotkaca menerima wejangan dari sukma Brajadenta, Brajamusti, 

Brajalamatan dan Brajawilkapa. 

Chapter III : Kikis Tunggarana 

1 
Raden Prabakesa melaporkan bahwa pajurit Trajutrisna memasuki 
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wilayah Tunggarana, untuk menguasai wilayah tersebut. Raden 

Gatotkaca tidak terima karena Tunggarana termasuk wilayah 

Pringgadani. Raden Gatotkaca terbang kearah Kikis Tunggarana 

untuk menghadang pasukan Trajutrisna. 

2 

Raden Gatotkaca meminta seluruh bala tentara Tajutrisna 

meninggalkan Kikis Tunggarana. Prabu Bomanarakasura mulai 

menyerang Raden Gatotkaca secara tiba-tiba. 

3 

Perang tanding terjadi, berkali-kali Prabu Bomanarakasura berhasil 

dikalahkan namun dengan ajian Rawarontek Prabu Bomanarakasura 

dapat bangkit lagi dan kembali melawan Raden Gatotkaca. Perang 

dihentikan dipisahkan oleh Prabu Kresna. Prabu Bomanarakasura 

beserta seluruh tentaranya diusir pulang ke Trajutrisna. 

4 

Prabu Bomanarakasura marah atas keikutcampuran Prabu Kresna. Di 

keraton Trajutrisna, melihat permaisurinya sedang bersama Raden 

Samba, Prabu Bomanarakasura marah dan mulai menyerang Raden 

Samba. Raden Samba tak berdaya dan kemudian tewas oleh Prabu 

Bomanarakasura. Prabu Bomanarakasura kemudian kembali 

menyerang Kikis Tunggarana 

5 

Prabu Kresna marah melihat putra keduanya meninggal, kemudian 

Prabu Bomanarakasura dikejar hingga sampai pada wilayah 

Tunggarana, tempat pertempurannya dengan Raden Gatotkaca. 

6 
Prabu Kresna yang murka melemparkan senjata cakra kearah Prabu 

Bomanarakasura, sehingga tubuh Prabu Bomanarakasura terbelah 
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menjadi dua. Atas saran Prabu Kresna tubuh Prabu Bomanarakasura 

digantung diatas awan agar Prabu Bomanarakasura tidak dapat hidup 

kembali ketika bersentuhan dengan tanah. 

Chapter IV: Kisah Cinta Gatotkaca 

1 

Raden Lesmana Mandrakumara sedang mencari domas kembar 

sebagai syarat untuk menikahi Dewi Siti Sundari. Raden Lesmana 

Mandrakumara menemukan Dewi Pergiwa dan Pergiwati bermaksud 

ingin menangkapnya untuk dijadikan syarat sayembara. 

2 

Terjadi konflik, cantrik yang mengawal Dewi Pergiwa dan Pergiwati 

dihadang Kurawa kemudian dibunuh dan Dewi Pergiwa - Pergiwati 

di rampas, digunakan sebagai syarat sayembara. 

3 

Raden Gatotkaca yang sedang terbang, mendengar suara minta 

tolong segera turun kebumi untuk menolong Dewi Pergiwa dan 

kembaranya. Tidak ada yang berani menghalangi atau melawan 

Raden Gatotkaca.  

4 

Dewi Pergiwa dan Pergiwati dibawa ke keraton Madukara untuk 

dipertemukan dengan ayahnya, Raden Abimanyu sangat bersyukur 

karena akhirnya dapat melamar Dewi Siti Sundari dengan syarat 

domas kembar Dewi Pergiwa dan Pergiwati, yang ternyata adiknya. 

5 

Raden Gatotkaca terpikat kecantikan Dewi Pergiwa dan berniat 

segera melamar Dewi Pergiwa. Namun karena akal-akalan Patih 

Sengkuni, Kurawa mendahului melamar Dewi Pergiwa untuk Raden 
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Lesmana Mandrakumara agar Raden Gatotkaca sakit hati dan terjadi 

pertengkaran antara Raden Bima dan Raden Arjuna. 

6 

Atas saran Prabu Kresna, Raden Gatotkaca berencana menemui 

Dewi Pergiwa untuk menayakan perasaannya. Ditemani Raden 

Kalabendana, Raden Gatotkaca secara diam-diam menuju kaputren 

Madukara untuk menemui Dewi Pergiwa namun diketahui Raden 

Lesmana Mandrakumara. Raden Arjuna marah bukan kepalang 

karena Raden Gatotkaca lancang menemui calon istri Raden 

Lesmana Mandrakumara secara diam-diam.  

7 

Raden Gatotkaca tidak berani melawan ketika dihukum cambuk oleh 

Raden Arjuna. Raden Kalabendana melaporkan kepada Raden Bima, 

namun Raden Bima tidak perduli. Pada saat yang sama, Raden 

Antasena sedang mencari Bima ayahnya, oleh Kalabendan kemudian 

diminta membantu Raden Gatotkaca yang termasuk kakaknya. 

8 

Raden Antasena bersedia menolong, semua tentara Astina dapat 

dikalahkan oleh Raden Antasena. Raden Bima keluar untuk 

menenangkan keadaan namun dapat juga dikalahkan Antasena. 

9 

Pada saat yang genting, Raden Antareja putra pertama Bima muncul 

dan meluruskan bahwa ayah Antasena, yaitu Raden Bima adalah 

kesatria yang baru dia kalahkan.  

10 

Raden Antasena bersujud meminta maaf kepada Raden Bima karena 

membuat kekacauan. Akhirnya Raden Antasena bersedia 

menyembuhkan semua prajurit Astina termasuk Raden Arjuna yang 
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dibuat gosong dengan syarat Raden Gatotkaca dinikahkan dengan 

Dewi Pergiwa. Raden Arjuna sadar akan kesalahannya, kemudian 

menyetujui pernikahan Raden Gatotkaca dengan Dewi Pergiwa. 

Chapter V : Kutukan Kalabendana 

1 

Raden Abimanyu datang ke Pringgadani mengajak Raden Gatotkaca 

ke Negara Wirata bermaksud mengikuti sayembara Dewi Utari 

secara diam-diam. Raden Gatotkaca menyanggupi pergi secara 

rahasia tanpa diketahui Dewi Siti Sundari. 

2 

Dewi Siti Sundari datang ke Pringgadani untuk mencari Raden 

Abimanyu. Oleh Dewi Pergiwa, Raden Kalabendana diminta 

mengantarkan Dewi Siti Sundari untuk mengikuti kearah Raden 

Abimanyu pergi. Melalui aroma tubuh Raden Gatotkaca, Raden 

Kalabendana menuju negeri Wirata. 

3 

Raden Abimanyu memenangkan sayembara di Wirata dengan 

mengalahkan Raden Seta, Utara dan Wratsangka. 

4 

Pernikahan Raden Abimanyu dan Dewi Utari dilaksanakan, namun 

secara kebetulan Dewi Siti Sundari yang telah tiba di Wirata 

dikejutkan dengan pernikahan diam-diam suaminya. Dengan rasa 

sedih dan kecewa Raden Abimanyu disumpah dan dikutuk oleh 

Dewi Siti Sundari. Kelak dalam perang Baratayuda, Abimanyu mati 

secara tragis dengan luka arang kranjang. 

5 Dengan kecewa dan marah Raden Abimanyu menumpahkan 
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kekecewaan dan kemarahnnya kepada Raden Gatotkaca. Abimanyu 

menyebut Raden Gatotkaca tidak dapat menyimpan rahasia. Dengan 

rasa bersalah pada Abimanyu, ditempelenglah Kalabendana oleh 

Raden Gatotkaca. Namun kesaktian tapak Bajramusti, ternyata 

membuat Kalabendana tewas seketika dengan sekali pukul. Raden 

Gatotkaca merasa sangat bersalah. 

6 

Arwah Raden Kalabendana berjanji menunggu Raden Gatotkaca di 

balik awan. Raden Gatotkaca di sumpah dan dikutuk, kelak dalam 

Barathayuda akan menemui ajalnya ditangan pamannya sendiri dan 

pada saat itu akan bersama naik kesurga. Raden Gatotkaca sangat 

menyesali perbuatannya. 

Chapter VI : Perang Besar Barathayuda 

1 

Hari pertama perang Barathayuda, diawali Gugurnya panglima 

Pandawa yaitu Raden Utara oleh Pendeta Durna, Raden Wratsangka 

oleh Prabu Salya serta gugurnya senopati Seta oleh Resi Bisma. 

2 

Pada hari kedua, diawali dengan Gugurnya Resi Bisma oleh Dewi 

Srikandi. Kemudian Raden Abimanyu mati dengan luka arang 

kranjang Dan pada hari berikutnya Raden Jayadrata  mati dipanah 

Raden Arjuna di sore hari menjelang matahari tenggelam. 

3 

Adipati Karna diangkat menjadi senopati Astina. Raden Arjuna tidak 

dapat melayani kesaktian Adipati Karna sehingga banyak tentara 

Pandawa menjadi korban. Prabu Kresna meminta Raden Arjuna 
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untuk segara memanggil Raden Gatotkaca untuk dijadikan senopati 

melawan Adipati Karna. 

4 

Perang tanding terjadi antara Raden Gatotkaca melawan Adipati 

Karna. Semua panah Adipati Karna tidak mampu melukai Raden 

Gatotkaca.  

5 

Karna merasa kuwalahan menggadapi Raden Gatotkaca karena 

Raden Gatotkaca dapat terbang kesana-kemari secepat kilat. Adipati 

Karna akhirnya terdesak melepaskan senjata Kunta Wijayadanu yang 

seharusnya disimpan untuk membunuh Raden Arjuna. Senjata Kunta 

Wijayadanu meluncur cepat mencari Raden Gatotkaca. 

6 

Senjata Kunta Wijayadanu sebenarnya tidak dapat mencapai tempat 

Raden Gatotkaca karena Raden Gatotkaca bersembunyi dibalik awan 

namun berkat sukma Kalabendana senjata Kunta Wijayadanu 

menemukan Raden Gatotkaca. Senjata Kunta Wijayadanu 

menembus kulit Raden Gatotkaca melalui pusar. Dalam keadaan 

sekarat Raden Gatotkaca meluncur cepat jatuh kebumi bermaksud 

menabrakan diri ke kereta Adipati Karna namun Adipati Karna 

merhasil meloncat dan selamat. 

7 

Adipati Karna berhasil selamat, sedangkan Raden Gatotkaca 

dikalahkan dan gugur ditangan Adipati Karna. Perang Barathayuda 

masih terus berlanjut, Adipati Karna yang tanpa senjata Kunta 

Wijayadanu dapat dikalahkan Raden Arjuna dan pada akhirnya 

Pandawa yang akan memenangkan perang Barathayuda. 
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3.2.4.1. Rincian komik Banjaran Gatotkaca 

3.2.4.1.1. Jumlah Gambar 

Table 2. Jumlah gambar komik Banjaran Gatotkaca 
 

Chapter Judul Chapter Komik 
Jumlah 

Gambar 

Halaman 

Pembuka 

1 Kelahiran Tetuka 14 gambar 

2
 h

al
am

an
 

 

2 Senja di Pringgadani 
14 gambar 

 

3 Kikis Tunggarana   6 gambar 

4 Kisah Cinta Gatotkaca        10 gambar 

5 Kutukan Kalabendana   6 gambar 

6 Perang Baratayudha 7 gambar 

Jumlah 59 gambar 12 halaman 

3.2.4.1.2. Perkiraan Jumlah Halaman Komik Banjaran Gatotkaca. 

Table 3. Perkiraan jumlah halaman komik Banjaran Gatotkaca 

Rincian halaman 

72 Halaman Gambar Komik  

1 Halaman Halaman Judul 

1 Halaman Ucapan Terimakasih  

1 Halaman Daftar Isi 

1 Halaman Biodata Komikus 

Jumlah halaman 76 halaman  

3.2.5. Pembuatan Karakter Tokoh Cerita 

Setelah pembuatan storyboard/storyline komik Banjaran 

Gatotkaca, penulis membuat rancangan tokoh cerita dalam komik 

Banjaran Gatotkaca yang diambil dari tokoh wayang. Perupaan tokoh 

cerita komik Banjaran Gatotkaca yang dibuat, disesuaikan dengan 

mencontoh perupaan wayang kulit secara langsung. Misalnya dalam 
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wayang kulit tokoh tersebut memakai gelung sumpit urang dan praba 

seperti karakter Gatotkaca, maka karakter chibi yang dibuat juga memakai 

gelung sumpit urang dan memakai praba. 

Tokoh pewayangan dalam komik yang penulis rubah ke dalam 

bentuk karakter chibi (chibi character) antara lain: karakter Dewa Indra, 

Dewa Narada, Dewa Manikmaya dan seluruh para Dewa di Khayangan, 

Patih Lembu Sakipu, Prabu Kala Percona dan pasukan raksasa negeri 

Gilingwesi, Prabu Yudistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Raden Nakula, 

Raden Sadewa, Tetuka, Raden Gatotkaca, Prabu Kresna, Dewi Arimbi, 

Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan, Raden 

Brajawilkapa, Raden Prabakesa, Raden Kalabendana, Raden 

Bomanarakasura, Garuda Wilmana, Raden Samba, Dewi Agnyawati, 

Raden Abimanyu, Raden Antareja, Raden Antasena, Dewi Pergiwa, Dewi 

Pergiwati, Prabu Duryudana, Patih Sengkuni, Resi Durna, Raden 

Dursasana, Raden Kartamarma, Adipati Karna, Resi Bisma, Prabu Salya, 

Raden Lesmana Mandarakumara, Resi Seta, Raden Utara, Raden 

Wratsangka, Raden Jayadrata, Dewi Utari, Dewi Siti Sundari dan Dewi 

Srikandi. Semua karakter cerita diatas penulis rubah ke dalam karakter 

chibi dengan menyesuaikan perupaannya dalam wayang kulit. 

 Karena banyaknya karakter tokoh wayang yang digunakan penulis 

dalam komik Banjaran Gatotkaca yang tidak dapat penulis tampilkan satu-

persatu, maka penulis hanya memberikan contoh perubahan bentuk dari 

perupaan wayang kulit tokoh Gatotkaca menjadi tokoh Gatotkaca dalam 
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karakter chibi. Berikut adalah perubahan perupaan tokoh Gatotkaca dalam 

wayang kulit kedalam karakter chibi: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Wayang kulit Gatotkaca (kiri) dan karakter chibi Gatotkaca (kanan). 

(Dokumentasi penulis, tahun 2012) 

3.2.6. Membuat Sket 

Setelah rancangan karakter tokoh cerita dalam komik Banjaran 

Gatotkaca sudah dibuat, penulis memasuki proses pembuatan sket gambar 

komik Banjaran Gatotkaca. Membuat sket yang dimaksud penulis dalam 

membuat komik Banjaran Gatotkaca ini adalah proses membuat gambar 

rancangan komik dengan menggunakan media pensil. Penulis 

menggunakan pensil HB dan 2B merek LYRA dalam pembuatan sket. 

Sedangkan kertas yang digunakan dalam pembuatan sket adalah 

kertas gambar merek KIKY 50 sheet ukuran A4. Sket yang dibuat dengan 

menggunakan media pensil nantinya dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk 

dibuat menjadi gambar komik dengan media tinta. Penulis membuat sket 

secara bertahap, dimulai dengan membuat sket pada tiap chapter-nya 

kemudian dilanjutkan secara bertahap pada proses penintaan yang juga 

dilakukan bertahap tanpa harus menunggu seluruh sket gambar komik jadi. 
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Hal tersebut penulis lakukan untuk mengusir kejenuhan dalam membuat 

sket, karena harus membuat sket sebanyak 70-an halaman.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Sket pensil komik Banjaran Gatotkaca halaman 12 dan 13. 

 (Dokumentasi penulis,tahun 2012)  

 

3.2.7. Penintaan 

Proses penintaan (inking) yang dilakukan penulis dilakukan 

bertahap pada tiap chapter-nya, apabila sket gambar dalam satu chapter 

sudah selesai dikerjakan maka penulis langsung melanjutkannya ke proses 

penintaan tanpa harus menunggu semua sket gambar komik selesai dibuat. 

Hal ini dilakukan karena pada proses penintaan, penulis juga 

menggunakan waktu tersebut untuk merancang perupaan chapter 

berikutnya agar berbeda dengan chapter sebelumnya sehingga tidak 

terkesan monoton. 

Proses penintaan (inking) yang penulis lakukan menggunakan 

media drawing pen dan spidol. Sengaja penulis tidak menggunakan tinta 

bak dan kuas karena akan lebih sulit dan memakan waktu pada proses 
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pengerjaaannya. Selain itu, kasus yang sering terjadi apabila gambar 

disimpan terlalu lama dengan cara ditumpuk, tinta bak pada kertas gambar 

akan mengotori bagaian kertas gambar yang lain sehingga hasil gambar 

akan terlihat kotor. Oleh karena itu, penulis lebih memilih menggunakan 

drawing pen dan spidol dengan tinta permanent marker yang sifatnya 

waterproof (tidak luntur). 

Proses penintaan dilakukan untuk menutup sket pensil agar gambar 

yang dihasikan menjadi lebih jelas. Proses penintaan dilakukan berulang-

ulang. Diawali dengan drawing pen yang berukuran sedang (0,3) untuk 

memberikan kontur secara global subyek gambar kemudian dipertebal 

dengan menggunakan drawing pen yang lebih besar (0,5) pada beberapa 

bagian dalam subyek gambar dengan porsi lebih kecil. Sedangkan untuk 

mengisi bidang-bidang yang kosong pada panel dan bagian subyek gambar 

diberi blok warna hitam atau arsiran garis searah dangan drawing pen 

kecil (0,1) sebagai variasi agar menimbulkan kesan lebih dinamis. 

Penggunaan garis yang tebal-tipis digunakan untuk memberikan 

irama pada garis agar tidak terkesan monoton. Hal ini juga dilakukan agar 

garis yang dihasilkan oleh media drawing pen tampak seperti garis yang 

dihasilkan dengan media kuas yang berkesan lentur dan lebih dinamis. 

Pemberian blok warna hitam pada beberapa bagaian panel dilakukan 

penulis tidak sekadar sebagai variasi saja melainkan demi mencapai efek 

kedalaman gambar dan menimbulkan efek gambar keluar dari panel 

sehingga gambar seakan bergerak. 
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Penggunaan blok warna hitam sebagai latar belakang juga akan 

memberikan efek dominasi pada subyek utama gambar dalam panel 

sehingga mata pembaca akan langsung tertuju pada subyek utama tanpa 

harus memperhatikan subyek tambahan lainnya pada beckground.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Sket komik yang sudah ditebali drawing pen dan blok warana hitam. 

(Dokumentasi penulis,tahun 2012) 

 

3.2.8. Proses Scanning 

Proses scanning adalah proses memindahkan gambar komik pada 

kertas kedalam komputer dengan bantuan alat scanner. Proses ini sangat 

penting karena ada tidaknya proses ini akan membedakan cara membuat 

komik baik secara tradisional-digital maupun hybrid. Jika proses 

pembuatan komik tidak menggunakan cara ini berarti dapat disimpulkan 

bahwa komik dibuat dengan cara tradisional maupun digital dan jika 

menggunakan proses ini dapat dipastikan bahwa komikus membuat komik 

dengan cara hybrid. 
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Gambar 18. Proses scaning, gambar asli dalam kertas gambar (kiri) menjadi gambar hasil 

scan dalam format gambar ( jpg) 

(Dokumentasi penulis, tahun 2012) 

3.2.9. Editing karya dan Penulisan teks melalui komputer. 

Setelah dilakukannya proses scan yang menghasilkan gambar 

komik dengan format gambar jpg, kemudian dilakukan proses editing 

gambar dalam komputer dengan bantuan software Adobe Photoshop dan 

Corel Draw X3 untuk mengkoreksi gambar apabila terdapat kesalahan. 

Setelah gambar dirasa sudah sesuai keinginan tiba saatnya menambahkan 

balon kata dan teks/tulisan dengan menggunakan bantuan software 

Photoscape. 

Melalui program Photoscape penulis dimudahkan untuk memilih 

jenis balon kata yang akan digunakan karena bentuknya yang beragam. 

Software ini juga sangat mudah dalam proses penggunaannya dibanding 

software Adobe Photoshop dan Corel Draw X3. Penulis tidak perlu 

menginstal program Photoscape karena sudah dalam bentuk aplikasi yang 

    

Scan 
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siap digunakan. Dalam penggunaannya penulis hanya tinggal menulis teks 

yang akan digunakan dan memilih jenis balon kata yang sesuai keinginan 

pada menu yang ada, setelah dipilih tinggal menyesuaikan ukuran balon 

kata, warna balon kata dan ukuran teks/tulisan dalam balon kata sesuai 

keinginan. 

Namun kelemahan software Photoscape adalah data yang disimpan 

harus berbentuk file gambar yang sudah jadi dan apabila balon kata/teks 

ingin diubah, maka harus dibuat dari awal. Berbeda apabila menggunakan 

Adobe Photoshop atau Corel Draw X3 yang dapat menyimpan data yang 

dapat dirubah lagi apabila terjadi kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Gambar komik yang sudah diberi balon kata dengan software Photoscape (komik 

Banjaran Gatotkaca halaman 3) 

(Dokumentasi penulis, tahun 2012) 
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3.2.10. Penyusunan halaman hingga menjadi buku dan Pencetakan karya 

dalam Bentuk Buku 

Setelah semua halaman diberi balon kata, masuk pada proses 

penyusunan halaman. Penyusunan halaman dilakukan di akhir proses 

sebelum karya di cetak menjadi buku dikarenakan untuk menghindari 

revisi halaman yang tidak menutup kemungkinan penambahan atau 

pengurangan halaman. Setelah pemberian dan penyusunan halaman 

dilakukan, karya komik Banjaran Gatotkaca dapat dicetak menjadi sebuah 

buku komik dengan jenis komik majalah. 
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BAB 4 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

Penulis menyajikan karya komik dalam pameran proyek studi ini, dalam 

komik yang sudah berbentuk buku sebanyak 6 eksemplar dan tampilan perwakilan 

tiap chapter yang akan dikemas dengan bingkai hitam polos ukuran A3 berisi 2 

halaman/gambar tiap bingkai sebanyak 6 bingkai, serta tampilan lengkap 71 

halaman komik dan 5 halaman pelengkap (total 76 halaman) yang akan ditempel 

dalam beberapa sketsel.  

Berikut adalah tabel hasil karya komik lengkap 76 halaman dilengkapi 

sinopsis/narasi dan jumlah panel pada setiap halamannya. 

Tabel 4. Hasil Karya Komik 

Halaman 

Komik 
Halaman Tambahan 

i Cover dalam 

ii Keterangan Buku Komik 

iii Halaman Persembahan 

iv Daftar Isi 

Chapter I: Kelahiran Tetuka 

Halaman 

Komik 
Sinopsis/narasi 

Jumlah 

Panel 

1 Halaman Pembuka Chapter I 1 

2 Daftar Karakter Chapter I 10 

3 
Kahyangan diserang oleh pasukan raksasa dari negeri 

Gilingwesi yang dipimpin oleh Patih Lembu Sakipu. 
6 
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4 Bathara Indra dapat dikalahkan, kahyangan jatuh. 5 

5 

Bathara Guru memerintah Bathara Narada untuk turun ke 

bumi mencari kesatria berdarah campuran raksasa-

manusia. Pada saat yang sama lahirlah Gatotkaca. 

5 

6 

Raden Arjuna bertapa di hutan Wanamarta, di balik pohon 

Adipati Karna memata-matai Raden Arjuna. Bathara 

Narada turun kebumi menemui Adipati Karna. Senjata 

Kunta tidak sengaja diserahkan kepada Adipati Karna. 

9 

7 

Terjadi perebutan senjata Kunta antara Adipati Karna dan 

Arjuna. Arjuna mendapatkan sarungnya saja dan Karna 

mendapatkan senjata Kunta yang kemudian dibawa lari. 

8 

8 

Arjuna datang bersama Bathara Narada untuk memotong 

pusar Gatotkaca dan meminjam bayi Gatotkaca untuk 

mengalahkan pasukan raksasa Gilingwesi. 

10 

9 
Sarung senjata Kunta masuk kedalam perut Gatotkaca dan 

menyatu kedalam tubuh Gatotkaca. 
15 

10 
Gatotkaca diisi dan dilebur dengan berbagai kesaktian di 

kawah Candradimuka oleh para dewa. 
6 

11 
Gatotkaca muncul di kahyangan, dengan sekali pukul 

Patih Lembu Sakipu dapat dikalahkan. 
6 

12 
Seluruh pasukan Negara Gilingwesi dapat dikalahkan. 

9 

13 
Gatotkaca berhadapan dengan Prabu Kala Percona. 

6 

14 Prabu Kala Percona dapat dikalahkan. 10 

15 

Gatotkaca menerima anugrah dewata berupa pusaka 

Caping Basunanda, Kotang Antakusuma, Sepatu 

Padakucarama. 

6 

16 
Pertemuan Dewi Arimbi, Raden Bima dan keluarga 

Pandawa dengan Raden Gatotkaca. 
12 

Chapter II: Senja di Pringgadani 
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Halaman 

Komik 
Sinopsis/Narasi 

Jumlah 

Panel 

17 Halaman Pembuka Chapter II 1 

18 

 

Daftar Karakter Chapter II 
10 

19 Peta Dunia Wayang 1 

20 

Keraton Pringadani, Dewi Arimbi memanggil adik-

adiknya untuk mendiskusikan penobatan Raden 

Gatotkaca menjadi Raja Pringgadani. Namun Raden 

Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

menolak rencana Arimbi, hanya Prabakesa dan 

Kalabendana yang menerima. 

7 

21 

Gatotkaca menghadap Arimbi, sedangkan Raden 

Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

keluar dari keraton menunjukan ketidaksukaannya. 

9 

22 
Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

merencanakan pemberontakan melawan rencana Arimbi. 
8 

23 

Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

membuat gara-gara di Astina, dengan menculik  Dewi 

Banowati memakai atribut menyerupai Gatotkaca. 

11 

24 
Karena salah paham, Prabu Duyudana membawa 

segenap pasukan untuk menyerang Pringgadani. 
9 

25 
Dengan kesaktiannya, Kalabendana dapat melacak 

keberadaan Dewi Banowati dari aroma tubuhnya. 
9 

26 
Raden Gatotkaca dan Kalabendana terbang dan 

menemukan Dewi Banowati disekap didalam gua. 
10 

27 

Raden Gatotkaca membujuk Raden Brajadenta, 

Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa untuk 

menyerah, namun usahanya gagal. 

11 

28 Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 11 
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mulai menyerang, namun serangannya meleset. 

29 
Semua senjata yang digunakan hancur ketika digunakan 

untuk memukul Gatotkaca. 
9 

30 

Keris yang dilemparkan Brajadenta kearah Gatotkaca 

berbalik menusuk Brajawilkapa, Brajawilkapa tewas. 

Brajamusti dan Brajalamatan tewas tertusuk keris 

masing-masing ketika bertabrakan. 

11 

31 
Brajadenta marah besar karena ketiga adiknnya tewas 

memulai perang tanding melawan Gatotkaca. 
9 

32 Gatotkaca dapat mengalahkan Brajadenta. 10 

33 

Gatotkaca menyesali hal yang terjadi. Sebelum mati, 

Sukma Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan 

Brajawilkapa mengakui segala kesalahannya. 

11 

34 

Sukma Brajadenta masuk kedalam gigi taring Gatotkaca. 

Sukma Brajamusti dan Brajalamatan masuk kedalam 

telapak tangan Gatotkaca. Sedangkan sukma 

Brajawilkapa masuk kepunggung Gatotkaca. 

10 

Chapter III: Kikis Tunggarana 

Halaman 

Komik 
Sinopsis/narasi 

Jumlah 

Panel 

35 Halaman Pembuka Chapter III 1 

36 Daftar Karakter Chapter III 5 

37 

Prabakesa melaporkan bahwa pajurit Trajutrisna 

memasuki wilayah Tunggaana, bermaksud merebut 

wilayah Tunggarana. Gatotkaca terbang kearah Kikis 

Tunggarana untuk menghadang pasukan Trajutrisna. 

10 

38 

Gatotkaca meminta seluruh bala tentara Trajutrisna 

meninggalkan wilayah Kikis Tunggarana. Raden 

Bomanarakasura mulai menyerang Gatotkaca. 

12 
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39 

Perang tanding terjadi, berkali-kali Raden 

Bomanarakasura berhasil dikalahkan namun dengan 

ajian Rawarontek, Raden Bomanarakasura dapat bangkit 

lagi dan kembali melawan Gatotkaca. Perang dihentikan 

dipisahkan oleh Prabu Kresna, Raden Bomanarakasura 

beserta seluruh tentaranya diusir pulang 

14 

40 

Di keraton Trajutrisna, Raden Bomanarakasura marah 

melihat permaisurinya bersama Raden Samba dan mulai 

menyerang Raden Samba yang tak berdaya. Raden 

Samba tewas oleh Raden Bomanarakasura. Raden 

Bomanarakasura kembali menyerang Kikis Tunggarana. 

12 

41 
Kresna murka melihat putra keduanya dibunuh Raden 

Bomanarakasura, putra pertamanya. 
11 

42 

Kresna yang murka melemparkan senjata Cakra kearah 

Raden Bomanarakasura, tubuh Raden Bomanarakasura 

terbelah menjadi dua. Atas perintah Prabu Kresna, tubuh 

Raden Bomanarakasura digantung diatas awan agar 

tidak dapat hidup kembali ketika bersentuhan dengan 

tanah, maka matilah Raden Bomanarakasura. 

13 

Chapter IV: Kisah Cinta Gatotkaca 

Halaman 

Komik 
Sinopsis/narasi 

Jumlah 

Panel 

43 Halaman Pembuka Chapter IV 1 

44 Daftar Karakter Chapter IV 10 

45 

Lesmana Mandrakumara mencari domas kembar sebagai 

syarat untuk menikahi Dewi Siti Sundari. Lesmana 

Mandrakumara menemukan Dewi Pergiwa dan 

Pergiwati yang sedang mencari ayahnya, Raden Arjuna. 

11 

46 
Dewi Pergiwa-Pergiwati dirampas Kurawa, digunakan 

sebagai syarat sayembara. Cantrik yang mengawal Dewi 
15 
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Pergiwa-Pergiwati dibunuh oleh para prajurit Kurawa. 

47 

Gatotkaca yang sedang terbang mendengar suara minta 

tolong, segera turun kebumi menolong Dewi Pergiwa 

dan kembaranya dari kejahatan Kurawa. 

14 

48 

Dewi Pergiwa dan Pergiwati dibawa ke keraton 

Madukara untuk dipertemukan dengan ayahnya. 

Abimanyu akhirya dapat melamar Dewi Siti Sundari 

dengan domas kembar Dewi Pergiwa dan Pergiwati. 

13 

49 

Gatotkaca terpikat atas kecantikan Dewi Pergiwa. 

Prosesi lamaran akan segera dilakukan, namun Patih 

Sengkuni berencana mengadu domba Bima dengan 

Arjuna dengan mendahului melamar Dewi Pergiwa 

untuk Lesmana Mandrakumara. 

15 

50 

Ditemani Kalabendana, secara diam-diam Raden 

Gatotkaca menuju kaputren Madukara untuk menemui 

Dewi Pergiwa. Namun diketahui oleh Lesmana 

Mandrakumara dan dilaporkan kepada Arjuna. Arjuna 

marah bukan kepalang karena Gatotkaca lancang 

menemui calon istri Lesmana Mandrakumara secara 

diam-diam. Kemudian Arjuna menghukum Gatotkaca. 

16 

51 

Gatotkaca tidak berani melawan ketika dihukum cambuk 

Raden Arjuna. Kalabendana mengadu kepada Bima, 

namun Bima tidak perduli. Raden Antasena yang keluar 

mencari ayahnya, diminta membebaskan dan membatu 

Gatotkaca dari hukuman Arjuna. 

15 

52 

Semua tentara Astina dapat dikalahkan oleh Antasena, 

keraton Madukara kalang kabut. Bima keluar namun 

dapat juga dikalahkan oleh Raden Antasena 

14 

53 
Antareja muncul meluruskan bahwa ayahnya, Bima 

adalah kesatria yang baru dia kalahkan. 
17 
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54 

Antasena sujud meminta maaf kepada Bima karena 

membuat kekacauan. Akhirnya Antasena bersedia 

menyembuhkan semua prajurit Astina termasuk Arjuna 

yang dengan syarat, Gatotkaca dinikahkan dengan Dewi 

Pergiwa. Arjuna sadar akan kesalahannya menyetujui 

pernikahan Gatotkaca dengan Dewi Pergiwa. 

16 

Chapter V: Kutukan Kalabendana 

Halaman 

Komik 
Sinopsis/narasi 

Jumlah 

Panel 

55 Halaman Pembuka Chapter V 1 

56 Daftar Karakter Chapter V 5 

57 

Raden Abimanyu datang ke Pringgadani mengajak 

Raden Gatotkaca ke Negara Wirata bermaksud 

mengikuti sayembara Dewi Utari secara diam-diam. 

Raden Gatotkaca menyanggupi pergi secara rahasia 

tanpa diketahui Dewi Siti Sundari. 

15 

58 

Dewi Siti Sundari datang ke Pringgadani untuk mencari 

Raden Abimanyu. Oleh Dewi Pergiwa, Raden 

Kalabendana diminta mengantarkan Dewi Siti Sundari 

untuk mengikuti kearah Raden Abimanyu pergi. Melalui 

aroma tubuh Raden Gatotkaca, Raden Kalabendana 

menuju negeri Wirata. 

13 

59 

Raden Abimanyu memenangkan sayembara di Wirata 

dengan mengalahkan Raden Seta, Utara dan 

Wratsangka. 

14 

60 

Pernikahan Raden Abimanyu dan Dewi Utari 

dilaksanakan, namun secara kebetulan Dewi Siti Sundari 

yang telah tiba di Wirata dikejutkan dengan pernikahan 

diam-diam suaminya. Dengan rasa sedih dan kecewa 

Raden Abimanyu disumpah dan dikutuk oleh Dewi Siti 

12 
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Sundari. Kelak dalam perang Baratayuda, Abimanyu 

mati secara tragis dengan luka arang kranjang. 

61 

Dengan kecewa dan marah Raden Abimanyu 

menumpahkan kekecewaan dan kemarahnnya kepada 

Raden Gatotkaca. Abimanyu menyebut Raden 

Gatotkaca tidak dapat menyimpan rahasia. Dengan rasa 

bersalah pada Abimanyu, ditempelenglah Kalabendana 

oleh Raden Gatotkaca. Namun kesaktian tapak 

Bajramusti, ternyata membuat Kalabendana tewas 

seketika dengan sekali pukul. Raden Gatotkaca merasa 

sangat bersalah. 

15 

62 

Arwah Raden Kalabendana berjanji menunggu Raden 

Gatotkaca di balik awan. Raden Gatotkaca di sumpah 

dan dikutuk, kelak dalam Barathayuda akan menemui 

ajalnya ditangan pamannya sendiri dan pada saat itu 

akan bersama naik kesurga. Raden Gatotkaca sangat 

menyesali perbuatannya. 

14 

Chapter VI: Perang Besar Barathayuda 

Halaman 

Komik 
Sinopsis/narasi 

Jumlah 

Panel 

63 Halaman Pembuka Chapter VI 1 

64 Daftar Karakter Chapter VI 5 

65 

Hari pertama perang Barathayuda, diawali Gugurnya 

panglima Pandawa yaitu Raden Utara oleh Pendeta 

Durna, Raden Wratsangka oleh Prabu Salya serta 

gugurnya senopati Seta oleh Resi Bisma. 

13 

66 

Pada hari kedua, diawali dengan Gugurnya Resi Bisma 

oleh Dewi Srikandi. Kemudian Raden Abimanyu mati 

dengan luka arang kranjang Dan pada hari berikutnya 

Raden Jayadrata mati dipanah Raden Arjuna di sore hari 

14 
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menjelang matahari tenggelam. 

67 

Adipati Karna diangkat menjadi senopati Astina. Raden 

Arjuna tidak dapat melayani kesaktian Adipati Karna 

sehingga banyak tentara Pandawa menjadi korban. 

Prabu Kresna meminta Raden Arjuna untuk segara 

memanggil Raden Gatotkaca untuk dijadikan senopati 

melawan Adipati Karna. 

15 

68 

Perang tanding terjadi antara Raden Gatotkaca melawan 

Adipati Karna. Semua panah Adipati Karna tidak 

mampu melukai Raden Gatotkaca.  

12 

69 

Karna merasa kuwalahan menggadapi Gatotkaca karena 

Gatotkaca dapat terbang kesana-kemari secepat kilat. 

Karna akhirnya terdesak melepaskan senjata Kunta yang 

seharusnya disimpan untuk membunuh Arjuna karena 

senjata Kunta hanya dapat dipakai sekali.  

Gatotkaca bersembunyi dibalik awan namun berkat 

sukma Kalabendana senjata Kunta dapat menemukan 

Gatotkaca. Senjata Kunta menembus kulit Gatotkaca. 

11 

70 

Melalui pusar senjata Kunta bersatu kembali dengan 

sarungnya yang ada dalam perut Gatotkaca. Gatotkaca 

meluncur cepat jatuh kebumi bermaksud menabrakan 

diri ke kereta Adipati Karna namun Karna berhasil 

meloncat.  

11 

71 

Kereta dan pasukan Kurawa hancur lebur karena 

tubrukan Gatotkaca namun Karna berhasil selamat. 

Raden Gatotkaca gugur ditangan Karna 

4 

72 Biodata Komikus 

Penulis hanya menganalisis 2 gambar yang berurutan saja pada tiap 

chapter-nya. Pemilihan gambar yang akan dianalisis didasarkan pada komposisi 
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gambar yang dianggap paling menarik serta mempertimbangankan struktur cerita, 

misalnya dalam Koendoro (2007: 117) struktur sebuah cerita sederhana dimulai 

dari bagian awal/perkenalan (introduksi), awal permasalahan (konflik 1), konflik 

2, Klimaks, atau dapat berubah urutannya sesuai kebutuhan dan di akhiri dengan 

penyelesaian masalah (anti-klimaks). Oleh karena itu akan terdapat 12 gambar 

yang dianalisis dibagi dalam 6 buah analisis/chapter yang mewakili bagian 

awal/perkenalan (introduksi), awal permasalahan (konflik 1), konflik 2, klimaks 

atau dalam bagian akhir/penyelesain masalah dalam cerita (anti-klimaks). 

Dalam cerita komik Banjaran Gatotkaca terdapat 6 chapter, yaitu Chapter 

1: Kelahiran Tetuka, Chapter 2: Senja di Pringgadani, Chapter 3: Kikis 

Tunggarana, Chapter 4: Kisah Cinta Gatotkaca, Chapter 5: Kutukan 

Kalabendana, Chapter 6: Perang Besar Barathayuda. Masing-masing chapter 

tersebut memiliki bagian cerita yang lengkap dan kompleks, sesuai dengan 

struktur cerita diatas. 

Pada analisis chapter I, penulis memilih gambar halaman 4 dan 5 yang 

merupakan bagian awal permasalah. Pada analisis chapter II, penulis memilih 

gambar halaman 32 dan 33 yang merupakan bagian penyelesaian masalah. Pada 

analisis chapter III, penulis memilih gambar halaman 40 dan 41 yang merupakan 

bagian konflik cerita. Pada analisis chapter IV, penulis memilih gambar halaman 

53 dan 54 yang merupakan bagian konflik cerita. Pada analisis chapter V, penulis 

memilih gambar halaman 62 dan 63 yang merupakan bagian penyelesaian 

masalah dan bagian awal/perkenalan. Pada analisis chapter VI, penulis memilih 

gambar halaman 68 dan 69 yang merupakan bagian konflik cerita. 
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4.1 Analisis Cover Komik 

Sebelum memasuki analilis karya, penulis terlebih dahulu menganalisis 

cover komik. Perincian analisis cover komik adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Cover komik bagian belakang (kiri) dan bagian depan (kanan) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

4.1.1 Spesifikasi Karya 

Judul  : Cover Komik Banjaran Gatotkaca 

Jumlah Halaman : 2 Halaman (cover depan dan belakang) 

Media  : Drawing Pen pada kertas 

Teknik  : Hybrid  

Ukuran  : A3 

Tahun  : 2013 
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4.1.2 Deskripsi Karya 

Penulis membuat desain cover komik bagian belakang pada bagian kiri 

dan bagian depan pada bagian kanan, hal ini dilakukan karena jika desain cover 

komik di lipat bagian kiri cover akan menjadi cover belakang dan cover bagian 

kanan menjadi cover bagian depan. Tidak lupa penulis membuat desain punggung 

komik yang berisi keterangan judul komik dan nama komikus yang juga 

menunjukan ketebalan buku komik. 

Pada desain komik bagian depan, penulis memvisualisasikan 8 subyek 

gambar yaitu Raden Gatotkaca, Raden Brajamusti, Prabu Bomanarakasura, 

Garuda Wilmana, Patih Lembu Sakipu, Prabu Kala Percona, Adipati Karna dan 

Raden Brajadenta. Pada background di dominasi gradasi warna biru muda (biru 

langit) kearah warna biru yang lebih muda lagi dan menuju putih. Pada 

background juga terdapat visualisasi awan berwarna putih yang memenuhi 

seluruh latar belakang, ditambah aksen tipis warna abu-abu dan biru muda 

keputihan. 

Subyek Raden Gatotkaca berada paling bawah dalam gambar, sedangkan 7 

subyek lain berkelompok di antara awan yang menggumpal di atas subyek 

Gatotkaca. Subyek Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis tebal, memakai 

kotang Antakusuma (rompi hitam bergambar bintang) serta memakai praba, 

memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana hitam. Tokoh Raden 

Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda 

mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai kroncong. Subyek Gatotkaca 

sebagai tokoh protagonis dalam komik divisualisasikan sedang terbang di atas 
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awan, berhadapan dengan ketujuh subyek yang berkelompok sebagai tokoh 

antagonis yaitu Raden Brajamusti, Prabu Bomanarakasura, Garuda Wilmana, 

Patih Lembu Sakipu, Prabu Kala Percona, Adipati Karna dan Raden Brajadenta. 

Ketujuh tokoh antagonis bersiap menyerang suyek Gatotkaca, sedangkan subyek 

Gatotkaca sedang mengamati keadaan dan bersiap menerima serangan dengan 

mengepalkan tangan. 

Subyek pertama pada kelompok tokoh antagonis adalah Raden 

Brajamusti. Raden Brajamusti berbentuk raksasa dengan mata bulat membelalak, 

rambut, kumis, dan jenggot berwarna kemerahan serta kuku dan taring yang 

panjang. Raden Brajamusti memakai aksesoris berupa gelung gembel, anting-

anting, pogog sebagai penganti jamang, sumping, garuda mungkur, kelat bahu, 

gelang, kroncong, dan memakai praba. Subyek Bajramusti berada paling bawah 

pada gerombolan subyek antagonis. Hanya tampak kepala dan tangan dengan 

cakarnya saja yang siap menyerang, seluruh badannya tertutup awan yang 

menggumpal. 

Pada tokoh Prabu Bomanarakasura berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis dan jenggot berwarna kemerahan serta kuku dan 

taring yang panjang. Prabu Bomanarakasura memakai aksesoris berupa mahkota 

raja, anting-anting, jamang, sumping, memakai garuda mungkur, kelat bahu, 

gelang, kalung, kroncong dan Praba. Tokoh Prabu Bomanarakasura bertelanjang 

dada, memakai praba, bercelana hitam serta memakai kain serta membawa 

senjata gada. Subyek Prabu Bomanarakasura berada di atas subyek Brajamusti, 

mengendarai burung garuda yang disebut Garuda Wilmuna. Garuda Wilmuna 
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berbentuk burung garuda besar dengan mata bulat, bergigi bergerigi dan taring 

panjang. Garuda Wilmuna lebih mirip dengan burung hantu daripada burung 

garuda. Prabu Bomanarakasura divisualisasikan setengah badan dengan 

memegang gada, separuh badannya yang lain tertutup awan yang menggumpal, 

sedangkan Garuda Wilmana yang dinaiki Prabu Bomanarakasura hanya tampak 

kepalanya saja. 

Pada tokoh Patih Lembu Sakipu berbentuk raksasa besar yang 

menyeramkan dengan mata bulat membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan 

taring yang panjang. Ditambah dengan aksesoris berupa mahkota bertanduk sesuai 

dengan namanya “lembu” (sapi), memakai anting-anting, jamang, kelat bahu, 

gelang dan kroncong, bercelana hitam dan memakai kain, serta bertelanjang dada. 

Pada cover komik subyek Patih Lembu Sakipu hanya terlihat sebagian kepalanya 

saja dan bagian yang lain tertutupi subyek Prabu Bomanarakasura dan Garuda 

Wilmana. 

Tokoh Prabu Kala Percona berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

aksesoris berupa mahkota raja, anting-anting, jamang, sumping, memakai garuda 

mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, kroncong dan Praba. Tokoh Prabu Kala 

Percona bertelanjang dada, memakai praba, bercelana hitam serta memakai kain. 

Subyek Prabu Kala Percona berada diatas subyek Patih Lembu Sakipu. Subyek ini 

hanya tampak kepala dan tangan dengan cakarnya saja yang siap menyerang, 

seluruh badannya sebagian tertutup awan yang menggumpal dan subyek Patih 

Lembu Sakipu. 
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Pada tokoh Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan 

jenggot yang pendek. Sosok Adipati Karna memakai mahkota berbentuk topong, 

memakai kain dan bercelana. Tokoh Adipati Karna juga memakai aksesoris lain 

yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, kelat 

bahu, gelang, kalung, kroncong dan memakai praba. Subyek Adipati Karna 

berada di tengah cover komik, bersiap menyerang dengan busur panah yang 

direntangkan kuat-kuat dan anak panah yang siap dilepaskan. Anak panah tersebut 

bermata seperti senjata keris, dalam dunia pewayangan anak panah tersebut 

disebut Kunta Wijayadanu yang merupakan senjata andalan Adipati karna. 

Tokoh yang terakhir dalam gerombolan subyek tokoh antagonis adalah 

subyek Brajadenta. Tokoh Brajadenta berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

dengan aksesoris yang menyerupai tokoh Raden Gatotkaca berupa gelung sapit 

urang, anting-anting, jamang, sumping, kelat bahu, gelang, kroncong, kotang  

bergambar dan praba bercelana hitam dan memakai kain. Aksesoris yang dibuat 

demikian karena pada cerita ini tokoh Raden Brajadenta menyamar menjadi 

Raden Gatotkaca untuk mengelabuhi tentara Astina. Subyek Brajadenta bersiap 

menyerang dengan membawa pedang ditangan. 

Pada desain komik bagian belakang, penulis memvisualisasikan perupaan 

tokoh Gatotkaca dalam bentuk wayang kulit yang ditampilkan bagian muka dan 

separuh badannya. Tokoh wayang kulit tersebut dalam perupaan wayang kulit 

gaya Surakarta dengan warna muka dan badan hitam dengan aksesoris berwarna 

kuning. Selain itu penulis juga menambahkan gunungan yang di dominasi warna 
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kuning dan barcode diatasnya dengan kode nomor induk mahasiswa (NIM) milik 

penulis. Pada desain cover bagian belakang juga terdapat foto penulis yang 

dijadikan identitas komikus yang dilengkapi nama dan NIM (nomor induk 

mahasiswa). Pada background cover bagian belakang juga terdapat visualisasi 

awan berwarna putih yang memenuhi seluruh latar belakang, ditambah aksen tipis 

warna abu-abu dan biru muda keputihan diatas gradasi warna biru muda (biru 

langit) kearah warna biru yang lebih muda lagi dan menuju putih yang 

menggambarkan langit yang penuh awan. 

Subyek gambar dan latar belakang dalam desain cover komik dibuat 

dengan teknik hybrid (campuran), yaitu pada sket dibuat dengan cara manual 

(digambar langsung dengan tangan) kemudian pada proses pewarnaan dan 

penambahan teks (tulisan) penulis menggunakan bantuan komputer. Software 

yang digunakan adalah Photoshop European Version pada proses pewarnaan sket 

dan software Photoscape dalam penambahan teks/tulisan, namun sebelumnya 

melalui proses scanning dan editing terlebih dahulu. 

4.1.3 Analisis Formal 

Unsur garis terlihat pada kontur subyek gambar, pada garis-garis searah 

yang rapat pada penggambaran kumis, jenggot dan rambut subyek gambar 

sehingga menimbulkan kesan tekstur pada gambar, dan garis-garis arsiran sejajar 

yang digunakan dalam penggambar tubuh dan aksesoris subyek gambar memberi  

kesan volume pada gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar dan visualisasi awan. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 
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membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran, sehingga gambar 

terkesan menjadi bulat. Pada visualisasi awan, penulis menggunakan raut organis 

dan lingkaran untuk membentuk gumpalan-gumpalan awan. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam judul komik, 

nama komikus, resume isi komik, keterangan komikus dan alamat penerbit (dalam 

hal ini alamat komikus). Dalam penambahan huruf dalam cover komik penulis 

menggunakan software photoscape. Huruf yang digunakan penulis dalam judul 

komik, nama komikus dan kode inisial penerbit adalah jenis huruf Metal Gear 

Solid. Sedangkan jenis huruf yang digunakan pada pada resume isi komik, 

keterangan komikus dan alamat penerbit adalah  jenis huruh Mandinggo.  

Penulis menggunakan huruf Metal Gear Solid dan Mandinggo, karena 

bentuk hurufnya unik dan berkarakter. Huruf Metal Gear Solid penulis gunakan 

untuk judul komik dan nama komikus karena mempunyai karakter kuat, tegas, 

solid, namun tidak kaku karena tulisan tersebut sedikit miring sehingga terlihat 

dinamis. Hal tersebut sesuai dengan karakter Gatotkaca yang kuat dan tegas. 

Sedangkan penulis mengunakan huruf mandinggo karena karakternya yang unik, 

penuh irama dan dinamis. 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Menurut 

McCloud (2008:170-171), istilah perspektif menyangkut semua usaha 

menampilkan dunia 3 dimensi ke dalam permukaan 2 dimensi. Menggambar 

dengan teknik perspektif tidak harus sulit, bahkan dengan pendekatan yang tepat 

maka akan menghasilkan gambar yang menarik. Pendekatan yang dapat 
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digunakan dalam memberikan kesan perspektif yaitu dengan cara menimpa 

gambar, perbandingan ukuran obyek, memudarkan latar belakang dan mengatur 

posisi obyek. 

Prinsip perspektif dengan teknik mengatur posisi subyek gambar, yaitu 

dengan mengelompokan subyek antagonis berhadapan dengan subyek utama 

(protagonis), prinsip prespektif dengan teknik memberikan perbandingan pada 

obyek, yaitu subyek tokoh raksasa dibuat dengan ukuran tubuh yang lebih besar 

dari tokoh manusia, teknik perspektif dengan memudarkan latar belakang, yaitu 

dengan penerapan warna-warna lembut sehingga latar belakang terkesan pudar 

dan penerapan prinsip prespektif dengan teknik menimpa, yaitu subyek satu 

dengan yang lain digambar saling menimpa. 

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek dalam cover komik. Sedangkan keselarasan fungsi 

terdapat dari desain cover komik yang disesuaikan dengan cerita. 

Prinsip irama yang yang digunakan dalam desain cover komik Banjaran 

Gatotkaca adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penggunaan 

irama alternatif dilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang saling 

silih berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar dengan raut geometris 

pada penggunaan unsur verbal pada judul, serta bersifat progresif apabila dilihat 

unsur awan pada latar belakang yang berkembang secara berangsur-
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angsur/bertingkat. Penulis juga menggunakan irama flowing karena menggunakan 

irama garis yang mengalun, berombak mengalir berkesinambungan pada 

visualisasi awan pada latar belakang. 

Penerapan prinsip dominasi pada desain cover komik adalah dengan cara 

pengelompokan bagian, pengaturan arah dan kontras. Dalam pengelompokan 

bagian, penulis mengelompokan subyek antagonis pada kiri gambar dan subyek 

protagonis pada kanan gambar. Arah diatur dengan menampilkan subyek-subyek 

yang saling berhadapan membentuk lingkaran sehingga arah yang tercipta adalah 

arah yang memusat ketengah gambar. Kontras diciptakan dengan pewarnaan yang 

kuat pada subyek gambar dan pewarnaan dengan warna lembut pada latar. 

Keseimbangan dalam karya ini dengan menggunakan prinsip pengaturan 

bobot visual dalam karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau 

kedudukan, ukuran, kualitas, warna raut dan jumlah bagian-bagian dalam 

komposisi. Keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari 

gambar yang memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. 

Pada desain cover bagian depan, subyek Gatotkaca pada bagian kanan gambar 

diimbangi subyek kumpulan subyek antagonis pada kiri gambar. Sedangkan pada 

desain cover bagian belakang, perupaan wayang kulit Gatotkaca pada kiri cover 

diimbangi visualisasi gunungan dan foto komikus. 

Pengaturan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

yang serasi. Character chibi yang digunakan sebagai karakter gambar adalah 
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distorsi dari ukuran sebenarnya, walaupun terdapat penyimpangan proporsi 

namun dari ukuran dan bentuk karakter chibi menujukan hubungan serasi karena 

merujuk proporsi anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang bersifat lucu. 

4.1.4 Analisis Konten 

Subyek gambar dalam desain cover komik ditampilakan dengan 

mempertimbangkan kedudukannya dalam cerita. Umumnya dalam cerita 

kepahlawanan adalah pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu 

dalam cerita komik Banjaran Gatotkaca juga terdapat pertentangan antara 

kebaikan dan kejahatan sehingga memunculkan karakter baik dan karakter jahat. 

Dalam cerita, karakter yang mewakili dunia kebaikan/kebenaran biasa disebut 

karakter protagonis, sedangkan karakter yang mewakili karakter 

keburukan/kejahatan adalah karakter antagonis. 

Dalam desain cover komik Banjaran Gatotkaca di atas, tokoh yang 

mewakili kebaikan/kebenaran atau karakter protagonis adalah tokoh Gatotkaca, 

sedangkan yang menjadi tokoh antagonis yaitu tokoh Raden Brajamusti, Prabu 

Bomanarakasura, Garuda Wilmana, Patih Lembu Sakipu, Prabu Kala Percona, 

Adipati Karna dan Raden Brajadenta mewakili keburukan/kejahatan. Tokoh 

Gatotkaca adalah tokoh utama yang berperan dari awal hinggga akhir cerita 

komik, sedangkan pada karakter antagonis berperan pada masing-masing chapter-

nya. Seperti tokoh Prabu Kala Percona dan Patih Lembu Sakipu yang terdapat 

pada chapter 1, Raden Brajadenta dan Brajamusti yang terdapat pada chapter 2, 

tokoh Prabu Bomanarakasura dan Garuda Wilmana pada chapter 3, sedangkan 

tokoh Adipati Karna terdapat pada chapter 1, 2, 5 dan 6. 
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4.2 Karya Strip I dalam Chapter 1 

Karya yang akan di analisis dalam chapter 1 adalah karya pada halaman 4 

dan 5, dengan perincian karya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Strip I dalam chapter 1 pilihan penulis yang akan dianalisis (halaman 4 dan 5) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter I : Kelahiran Tetuka 

Jumlah Halaman : 16 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.2.2 Deskripsi Karya 

Chapter pertama berjudul “Kelahiran Tetuka”, bercerita mengenai proses 

kelahiran tokoh wayang Gatotkaca yang ketika kecil bernama Tetuka. Pada saat 

itu kahyangan diserang oleh pasukan raksasa dari negeri Gilingwesi, para dewa di 

kahyangan tidak sanggup melawan. Oleh karena itu dipilihlah Tetuka untuk 

melawan Prabu Kala Percona, Patih Lembu Sakipu dan pasukan Gilingwesi. Bayi 

Gatotkaca diisi berbagai kesaktian di kawah Candradimuka oleh para dewa agar 

dapat mengalahkan pasukan Gilingwesi. Gatotkaca muncul menjadi lelaki dewasa 

yang gagah dengan kesaktian yang luar biasa. Berotot kawat dan bertulang besi. 

Setelah melalui pertarungan yang sengit, Prabu Kala Percona Patih Lembu Sakipu 

dan seluruh pasukan Gilingwesi akhirnya dapat dikalahkan. 

Atas jasanya, Raden Gatotkaca menerima anugrah pusaka dewata berupa 

Caping Basunanda, Kotang Antakusuma, Sepatu Padakucarama. Caping 

Basunanda membuat Raden Gatotkaca tidak kehujaan ketika hari hujan dan tidak 

kepanasan ketika hari panas ketika terbang. Kotang Antakusuma membuat Raden 

Gatotkaca terbang secepat kilat halilintar dan sepatu Padakucrama membuat kaki 

Raden Gatotkaca lebih kuat menapak bumi ketika mendarat, dapat melompat 

sejauh yang diinginkan serta dapat duduk di atas awan yang melintang. 

Pada chapter 1, terdiri dari 16 halaman gambar namun hanya dianalisis 2 

halaman saja yaitu halaman 4 dan 5 yang menggambarkan awal cerita komik. 

Pada halaman 4 terdiri dari 5 panel, 2 panel terbuka dan 3 panel tertutup. 

Sedangkan pada halaman 5 terdiri dari 5 panel, 2 panel terbuka dan 2 panel 

tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 7 tokoh komik antara lain, Patih Lembu 
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Sakipu, Batara Indra, Batara Narada, Batara Guru, Dewi Arimbi, Raden Bima dan 

Tetuka. Ketujuh tokoh ini berpenampilan khas kerajaan Jawa. 

Pada tokoh Patih Lembu Sakipu berbentuk raksasa besar yang 

menyeramkan dengan mata bulat membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan 

taring yang panjang. Ditambah dengan aksesoris berupa mahkota bertanduk sesuai 

dengan namanya “lembu” (sapi), memakai anting-anting,  jamang, kelat bahu, 

gelang dan kroncong, bercelana hitam dan memakai kain, serta bertelanjang dada 

dengan memegang sebuah senjata gada. 

Pada tokoh Batara Indra berbentuk menyerupai manusia pada umumnya 

dengan jenggot panjang seperti orang tua. Sosok Batara Indra memakai aksesoris 

yang khas bangsa dewa yaitu memakai baju lengan panjang, mamakai anting-

anting, jamang, kethu oncit, sumping, garuda mungkur, memakai kelat bahu, 

gelang dan kroncong serta memakai sepatu. 

Pada tokoh Batara Narada berbentuk menyerupai manusia gemuk, pendek 

dengan kumis yang menyatu dengan jenggot. Sosok Batara Narada memakai 

aksesoris yang khas bangsa dewa yaitu memakai baju lengan panjang bermotif 

garis hitam-putih dengan kain selendang yang diselempangkan di atas dada 

hingga lengan, memakai anting-anting, jamang, kethu oncit, sumping, garuda 

mungkur, memakai kelat bahu, gelang, kroncong,  memakai kain dan bercelana, 

memakai sepatu, dan tampak pada belakang pinggangnya terdapat sebuah keris. 

Sedangkan pada tokoh Batara Guru berbentuk menyerupai manusia yang 

duduk di atas seekor lembu putih bertanduk (lembu Nandi), dengan empat lengan 

dan jenggot yang panjang. Dua lengan tampak disedekapkan dan dua lengan lagi 
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tampak bagian tangan kanan memegang sebuah senjata trisula dan tangan yang 

sebelah kiri meneluarkan senjata keris yang berbentuk panah yang biasa disebut 

Kunta Wijayadanu. Sosok Batara Guru memakai aksesoris yang khas bangsa 

dewa yaitu memakai baju lengan panjang bermotif garis hitam-putih, memakai 

anting-anting, jamang, topong, sumping, garuda mungkur, memakai praba, kelat 

bahu, gelang, kroncong, memakai kain dan bercelana serta memakai sepatu. 

Pada tokoh Dewi Arimbi, berbentuk seorang wanita yang cantik berambut 

panjang dengan aksesoris layaknya putri dari kerajaan Jawa yaitu memakai 

kemben dan berkain panjang dengan selendang, memakai jamang, sumping, 

garuda mungkur, memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, dan kalung. 

Pada tokoh Raden Bima, berbentuk manusia tinggi besar dengan kumis 

dan jenggot panjang. Sosok Raden Bima bertelanjang dada, tidak memakai 

sepatu, memakai gelung sapit urang dan memakai kain poleng bang bintulu 

(kotak-kotak hitam-putih) dan bercelana serta pada bagian tangan  memunculkan 

kuku yang panjang yang disebut kuku pancanaka. Tokoh Raden Bima juga 

memakai aksesoris antara lain: pogog sebagai pengganti jamang, sumping, 

memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung dan kroncong. 

Sedangkan pada tokoh Tetuka, berbentuk bayi yang baru lahir dan masih 

dibungkus kain dengan tali pusar yang belum terpotong. 

Strip I 

Lembar Pertama: Halaman 4 

Panel pertama berbentuk panel terbuka, terdapat subyek raksasa Lembu 

Sakipu bermata bulat membelalak dan sambil tertawa, diperjelas dengan sound 
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lettering “ HA HA HA”. Pengambilan subyek Lembu Sakipu digambar secara 

close-up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang low angle (sudut pandang 

bawah), sehingga dapat terlihat jelas bahwa subyek raksasa Lembu Sakipu 

memakai mahkota bertanduk, memakai anting-anting, berjenggot dan berkumis 

panjang serta mempunyai gigi taring dan kuku panjang. Pada bagian bawah 

subyek terdapat penggambaran awan yang menggumpal menutupi tubuh subyek 

Lembu Sakipu. Tampak subyek sedang mengenggam sesuatu pada panel 

berikutnya (panel ke-2). 

Panel kedua berbentuk panel tertutup, terdapat subyek Batara Indra yang 

ada dalam genggaman subyek raksasa Lembu Sakipu pada panel satu. Pada panel 

ini, pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara full shot 

(jarak pandang penuh) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 

mata) sehingga subyek Batara Indra digambar dari kepala sampai kaki. Tampak 

subyek sangat kesakitan sampai mengeluarkan kekuatan petirnya. Subyek Batara 

Indra hanya tampak bagian kepala dan kakinya saja, terlihat berjenggot panjang 

memakai jamang, kethu oncit, sumping, garuda mungkur dan memakai sepatu 

khas bangsa dewa. Latar belakang pada panel dua berwarna hitam, sehingga 

subyek terlihat lebih jelas. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup berbentuk segilima. Pada panel ini 

pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara close up (jarak 

pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Hal 

ini dilakukan untuk menampilkan ekspresi subyek. Penel ini berfungsi sebagai 

penjelas ekspresi pada panel sebelumnya (panel dua) dan pada panel setelahnya 
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(panel empat) sebagai penjelas bentuk, karena pada panel empat subyek digambar 

kecil. Pada panel ketiga terdapat penggambaran secara close up ekspresi Batara 

Indra yang tampak kesakitan, diperjelas dengan sound lettering “ARGH!”. 

Dengan latar belakang garis-garis sejajar yang memusat dan garis kontur yang 

melambangkan bentuk petir. 

Panel keempat berbentuk panel terbuka yang ukuran paling besar. Pada 

panel ini terdapat penggambaran long shot (jarak jauh) dengan sudut pandang low 

angle (sudut pandang bawah) dari subyek Lembu Sakipu sehingga tampak 

penggambaran secara utuh dari kepala sampai kaki. Subyek Lembu Sakipu 

memegang senjata gada di tangan kanannya dan menggenggam subyek Batara 

Indra di tangan kirinya serta berdiri di atas awan yang menggumpal. Bentuk awan 

digunakan pada background dan foreground adalah karena setting cerita berada di 

Kaindran (kahyangan tempat Batara Indra), oleh karena itu digunakanlah awan 

karena kahyangan berada di atas awan. Subyek Batara Indra terlihat sangat kecil 

dibandingkan subyek Lembu Sakipu. Subyek Batara Indra terlihat berukuran 

segenggaman tangan subyek Lembu Sakipu, sehingga membutuhkan panel ketiga 

untuk memperjelas subyek Batara Indra. 

Panel kelima berbentuk panel tertutup, menggambarkan subyek Batara 

Narada yang tampak cemas mengamati keadaan yang ada. Pada panel ini 

pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot 

(jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 

mata). Subyek Batara Narada berkumis dan berjenggot panjang memakai 

aksesoris anting-anting, jamang, kethu oncit, sumping dan memakai baju garis-
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garis hitam putih. Sosok subyek Batara Narada tampak menyerupai subyek Batara 

Indra namun terlihat lebih tua dan lebih gemuk. Latar belakang pada panel ini 

diblok dengan warna hitam sehingga ekspresi subyek Batara Narada sangat jelas. 

Lembar kedua : Halaman 5 

Panel pertama berbentuk panel terbuka yang lebar dengan pengambilan 

gambar jarak jauh (long shot) dengan sudut pandang eye level (sudut padang 

sejajar mata), sehingga subyek digambar secara utuh dari kepala sampai kaki. 

Panel ini menggambarkan subyek Batara Guru yang duduk di atas lembu Nandi 

(kiri) sedang berhadapan dengan subyek Batara Narada (kanan), di tengah-tengah 

subyek terdapat sebuah senjata dengan bentuk seperti keris dan pegangan 

berbentuk seperti anak panah yang bersinar diperjelas dengan sound lettering 

“SRIING…!!!”. Subyek Batara Guru tampak memberikan senjata Kunta 

Wijayadanu kepada subyek Batara Narada. Pada bagian foreground dibuat bentuk 

awan yang menggulung berada di kedua kaki subyek menandakan bahwa setting 

masih berada di kahyangan. 

Panel kedua berbentuk panel terbuka dengan tiga subyek utama. Sebelum 

masuk pada panel ini pembaca akan disuguhi narasi singkat mengenai setting 

(tempat) adegan. Pada panel ini, pengambilan gambar menggunakan cara 

pengambilan gambar jarak jauh (long shot) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata), sehingga subyek digambar secara utuh dari kepala sampai 

kaki. Pada panel ini mengambarkan subyek Dewi Arimbi (kiri) yang berambut 

panjang dan memakai kemben, bayi Tetuka (di tengah) dan Raden Bima  (kanan) 

yang bertelanjang dada dan bergelung sapit urang, tampak subyek Dewi Arimbi 
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sedang menggendong Tetuka dan bercakap-cakap dengan subyek Raden Bima. 

Tokoh Dewi Arimbi, berbentuk seorang wanita yang cantik berambut panjang 

dengan aksesoris layaknya putri dari kerajaan Jawa yaitu memakai kemben dan 

berkain panjang dengan selendang, memakai jamang, sumping, garuda mungkur, 

memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, dan kalung. Sedangkan pada tokoh 

Raden Bima berbentuk manusia tinggi besar dengan kumis dan jenggot panjang, 

bertelanjang dada, tidak memakai sepatu, memakai gelung sapit urang dan 

memakai kain poleng (kotak-kotak hitam-putih) dan bercelana serta pada bagian 

tangan  memunculkan kuku yang panjang yang disebut kuku pancanaka. Tokoh 

Raden Bima juga memakai aksesoris antara lain: pogog sebagai pengganti 

jamang, sumping, memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung dan 

kroncong. 

Panel ketiga berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak pandang 

dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata), menggambarkan 

sosok subyek bayi Tetuka yang sedang menangis dalam gendongan. Hal ini 

diperjelas dengan menambahkan sound lettering “OWE OWE OWE”. 

Panel keempat berbentuk panel tertutup, menggambarkan secara close up 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat penggambaran tampak samping dari subyek Raden Bima dengan ekspresi 

bimbang. Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam, sehingga 

ekspresi wajah subyek Raden Bima sangat terlihat jelas. 
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Panel kelima berbentuk panel tertutup pengambilan jarak pandang dalam 

penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan 

sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata), menggambarkan bentuk dua 

buah senjata yang sedang digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka yang 

sekeras baja, sehingga memunculkan sound lettering “TANK TANK TANK” 

seperti suara logam beradu. Dalam panel ini terdapat subyek dua buah senjata 

tersebut berbentuk golok dan kampak, tampak rusak dan retak ketika beradu 

dengan tali pusar Tetuka yang sekeras baja. 

4.2.3 Analisis Formal 

Tata cara dalam pembacaan komik pada halaman 4 dan 5 chapter 1 ini, 

mempunyai bagan alur pembacaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip I chapter 1 (halaman 4 dan 5) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012). 

 

Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar halaman 4 dan 5. Selain 

pada kontur subyek gambar, juga terdapat pada garis-garis searah yang rapat pada 

penggambaran kumis, jenggot dan rambut subyek gambar sehingga menimbulkan 



 
 

 
 

118 

kesan tekstur pada gambar. Selain itu, garis-garis arsiran sejajar yang digunakan 

dalam penggambar tubuh dan aksesoris subyek gambar memberi  kesan volume 

pada gambar. 

Selain penggunaan garis pada subyek gambar, unsur garis juga digunakan 

pada latar belakang  yaitu pada panel 3 halaman 4 dan efek cahaya pada sinar 

Kunta Wijayadanu pada panel 1 halaman 5. Garis-garis tersebut mengarah pada 

satu titik sehingga memberikan kesan fokus pada subyek gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran, sehingga gambar 

terkesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk persegi empat, 

namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih miring pada 

beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium dan satu buah variasi 

panel berbentuk segi lima (panel 3 halaman 4). Garis yang dimiringkan akan 

memimbulkan kesan bergerak sehingga gambar terlihat lebih dinamis. Sedangkan 

raut yang digunakan pada balon kata sebagian besar berbentuk oval dengan 

berbagai macam variasi bentuk dan balon kata berbentuk segi enam (panel 1 

halaman 4) serta balon kata  bergerigi lancip digunakan untuk dialog yang bersifat 

teriakan (panel 4 halaman 4). 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam balon kata dan 

sound lettering/soud effect. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata 

adalah Comic Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja penulis 

menggunakan huruf Comic Sans MS, karena jenis huruf tersebut memang 



 
 

 
 

119 

diperuntukkan untuk komik dan menurut penulis jenis huruf tersebut lebih mudah 

dibaca. Sedangkan huruf yang ada dalam balon kata dibuat dengan huruf besar 

semua tanpa huruf kecil, karena sesuai dengan pendapat McCloud (2008: 144-

145), bahwa jenis huruf besar lebih enak dan mudah dibaca dibandingkan 

penggunaan huruf kecil maupun variasi huruf besar dan kecil. Sedangkan 

penulisan sound lettering/soud effect, dibuat dengan cara manual pada waktu 

pembuatan sket gambar komik. Namun juga ada penambahan sound 

lettering/soud effect pada saat pembuatan balon kata dengan menggunakan 

software photoscape (panel 1 halaman 5). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Menurut 

McCloud (2008:170-171), istilah perspektif menyangkut semua usaha 

menampilkan dunia 3 dimensi ke dalam permukaan 2 dimensi. Menggambar 

dengan teknik perspektif tidak harus sulit, bahkan dengan pendekatan yang tepat 

maka akan menghasilkan gambar yang menarik. Pendekatan yang dapat 

digunakan dalam memberikan kesan perspektif yaitu dengan cara menimpa 

gambar, perbandingan ukuran obyek, memudarkan latar belakang dan mengatur 

posisi obyek dalam panel. 

Penerapan rinsip perspektif dengan cara mengatur posisi subyek gambar, 

terdapat pada panel 4 pada halaman 8, subyek Lembu Sakipu digambarkan 

dengan sudut pandang mata katak sehingga bila dilihat bentuk tubuh subyek 

Lembu Sakipu terlihat lebih besar pada bagian bawah dan mengecil pada bagian 

atasnya. Penerapan rinsip perspektif dengan cara menimpa gambar terdapat pada 
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panel 4 yaitu subyek Dewa Indra digambar menimpa subyek di depannya yaitu 

Subyek Lembu Sakipu. Penerapan prinsip perspektif dengan cara memberikan 

perbandingan pada obyek, yaitu subyek Dewa Indra dibuat lebih kecil dari subyek 

Patih Lembu Sakipu pada halaman 3. Teknik lain yang digunakan penulis adalah 

dengan memudarkan latar belakang dan dengan membuat blok warna hitam pada 

latar belakang untuk memberikan kesan volume dan kedalaman pada gambarn 

komik. 

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek gambar komik. Mencakupi keselarasan unsur-unsur 

garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan ruang yang ada dalam komik Banjaran 

Gatotkaca. Sedangkan keselarasan fungsi terdapat dari alunan cerita yang runtut 

dimulai dari kelahiran, diisi kesaktian di kawah Candradimuka, menjadi kesatria 

di kahyangan, mengalahkan seluruh pasukan raksasa dan mendapat anugrah 

pusaka. 

Prinsip irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca 

adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Dilihat dari unsur-

unsur gambar yang disusun terkadang saling silih berganti antara raut-raut organis 

pada subyek gambar dan balon kata dan raut geometris pada panel komik serta 

bersifat progresif apabila dilihat unsurnya berkembang secara berangsur-angsur 

atau bertingkat. Dalam beberapa halaman komik, penulis juga menggunakan 
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irama flowing karena menggunakan irama garis yang mengalun, berombak 

mengalir berkesinambungan pada penggambaran awan (halaman 4 panel 1, 4 dan 

halaman 5 panel 1), oncit (aksesoris penutup kepala para dewa) dan pogog pada 

tokoh Bima. 

Penerapan prinsip dominasi adalah dengan cara pengelompokan bagian, 

pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik Banjaran Gatotkaca 

keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, seperti adanya 

pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan mengatur 

kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis, pemberian background 

warna hitam agar memberikan kontras dan kedalaman dan penggunaan variasi 

panel dengan subyek gambar tanpa panel sehingga menimbulkan perkecualian. 

Selain itu pembuatan subyek utama yang digambar lebih detail dibandingakan 

pada background adalah juga cara yang digunakan penulis dalam memberikan 

tekanan. 

Keseimbangan dalam karya ini dengan menggunakan pengaturan bobot 

visual karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau kedudukan, 

ukuran, kualitas, warna raut dan jumlah bagian-bagian dalam komposisi. 

Keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari gambar yang 

memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. Subyek Patih 

Lembu Sakipu yang berwujud raksasa yang tampak kepalanya saja  dengan 

ukuran besar pada kiri atas gambar (pada panel 1 halaman 3) di imbangi gambar 

subyek Patih Lembu Sakipu yang digambar secara penuh seluruh tubuh dengan 

pada sisi kanan bawah gambar (panel 4 halaman 3). Subyek Dewa Indra pada sisi 
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kanan atas gambar dengan latar belakang panel yang di blok warna hitam di 

imbangi dengan subyek Dewa Narada pada sisi kiri bawah gambar yang dibuat 

juga dengan latar belakang hitam. 

Penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

dan bentuk yang serasi. Chibi character yang digunakan penulis adalah distorsi 

dari ukuran sebenarnya, walaupun terdapat penyimpangan proporsi namun dari 

ukuran bentuk karakter chibi menujukan hubungan yang serasi karena merujuk 

proporsi anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang lucu. 

4.2.4. Analisis Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137 – 138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonis atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Kelahiran Tetuka” pada chapter 1 juga terdapat berbagai jenis karakter diatas. 

Berikut adalah rincian jenis karakter dalam komik Banjaran Gatotkaca:  

Karakter protagonis dalam chapter 1 adalah tokoh Tetuka/Gatotkaca yang 

mewakili kebaikan/kebenaran dan patut ditiru oleh pembaca, sedangkan tokoh 

antagonis dalam chapter ini adalah Prabu Kala Percona, Patih Lembu Sakipu dan 
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bala tentara raksasa Negara Gilingwesi yang mewakili 

kejahatan/keangkaramurkaan dan tidak patut ditiru oleh pembaca. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Dewa Narada, Raden 

Bima, Arjuna, Dewi Arimbi karena membatu tokoh Gatotkaca, sedangkan tokoh 

kontagonis dalam chapter ini adalah tokoh Adipati Karna karena menyusahkan 

Gatotkaca dengan mencuri Kunta Wijayadanu yang akan digunakan untuk 

memotong pusar Tetuka dan sebagai karakter skeptis dalam chapter ini adalah 

tokoh seluruh dewa di kahyangan, Dewa Indra (yang merupakan raja para 

dewi/bidadari di kahyangan) dan Bathara Guru (yang merupakan raja para dewa 

di kahyangan). 

Dalam cerita chapter 1 yang menceritakan kelahiran tokoh Gatotkaca, 

terdapat pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan 

moral tersebut adalah tentang keberanian Gatotkaca dalam memberantas 

kejahatan yang patut ditiru oleh pembaca. 

Dalam komik tersebut juga tersirat pesan bahwa, Gatotkaca sebagai simbol 

manusia yang diminta tuhannya (dewa) untuk berbuat kebaikan dengan 

memberantas kejahatan (Kala percona dan Lembu Sakipu). Hal tersebut adalah 

bukti bahwa Gatotkaca adalah karakter yang taat pada tuhannya. Pesan lain yang 

terdapat dalam cerita tersebut adalah kekuatan/kesaktian Gatotkaca merupakan 

anugrah dewa (tuhan), yang harus dimanfaatkan untuk menolong yang lemah.  

Dari berbagai pesan moral diatas, pesan moral utama yang ingin penulis 

sampaikan pada chapter ini adalah kejahatan yang akan kalah/takluk oleh 

kebenaran/kebaikan. 
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4.3 Karya Strip II dalam Chapter 2 

Karya yang akan di analisis dalam chapter 2 adalah karya pada halaman 

32 dan 33, dengan perincian karya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Strip II dalam chapter 2, pilihan penulis yang akan dianalisis (halaman 32 dan 33) 

(Dokumentasi Penulis,tahun 2012) 

 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter II : Senja di Pringgadani 

Jumlah halaman : 17 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.3.2 Deskripsi Karya 

Chapter kedua berjudul “Senja di Pringgadani”, bercerita mengenai 

pemberontakan dari para paman dari Raden Gatotkaca, yaitu Raden Brajadenta, 

Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan dan Raden Brajawilkapa yang ingin 

merebut tahta Pringgadani dari tangan Raden Gatotkaca. Pemberontakan ini 

terjadi karena Gatotkaca dianggap masih terlalu muda dan tidak berhak atas tahta 

Pringgadani karena berasal dari bangsa manusia bukan dari bangsa raksasa. 

Pemberontakan tersebut dapat diatasi, Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, 

Raden Brajalamatan dan Raden Brajawilkapa tewas ditangan Raden Gatotkaca. 

Sukma Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden Brajalamatan dan Raden 

Brajawilkapa kemudian merasuk kedalam tubuh Gatotkaca dan menambah 

kesaktiannya. 

Pada chapter 2, terdiri dari 17 halaman, gambar yang akan penulis analisis 

yaitu halaman 32 dan 33 yang menggambarkan akhir pertarungan pada chapter 2 

(bagian penyelesaian masalah). Pada halaman 32 terdiri dari 10 panel, 4 panel 

terbuka dan 6 panel tertutup. Sedangkan pada halaman 33 terdiri dari 9 panel, 3 

panel terbuka dan 6 panel tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 11 tokoh komik 

yaitu, Raden Gatotkaca, Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, Raden 

Brajalamatan, Raden Brajawilkapa, Raden Kalabendana, Dewi Banowati, Raden 

Duryudana, Raden Dursasana dan Adipati Karna. Kesepuluh tokoh ini 

berpenampilan khas dunia pewayangan, seperti memakai pakaian, aksesoris 

(anting-anting, jamang, sumping, topong, sumping, garuda mungkur, memakai 
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praba, kelat bahu, gelang, kroncong), memakai kain dan mahkota disesuaikan 

perupaannya dalam wayang kulit. 

Pada tokoh Raden Brajadenta berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

aksesoris yang menyerupai tokoh Raden Gatotkaca berupa gelung sapit urang, 

anting-anting, jamang, sumping, kelat bahu, gelang, kroncong, kotang dan praba 

bercelana hitam dan memakai kain, bahkan Radan Brajadenta juga memakai 

rompi hitam bergambar bintang di dada (tiruan kotang Antakusuma). Aksesoris 

yang dibuat demikian karena pada cerita ini tokoh Raden Brajadenta menyamar 

menjadi Raden Gatotkaca untuk mengelabuhi tentara Astina. 

Pada tokoh Raden Brajamusti berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

aksesoris berupa gelung gembel, anting-anting, pogog sebagai penganti jamang, 

sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kroncong, dan memakai praba. 

Tokoh Brajamusti bertelanjang dada, bercelana hitam serta memakai kain. 

Pada tokoh Raden Brajalamatan berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

aksesoris berupa anting-anting, pogog sebagai penganti jamang, sumping, garuda 

mungkur, kelat bahu, gelang dan kroncong. Tokoh Brajalamatan bertelanjang 

dada, dengan rambut panjang yang tidak di gelung, bercelana hitam serta 

memakai kain. 

Pada tokoh Raden Brajawilkapa berbentuk raksasa gemuk pendek dengan 

mata bulat membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. 
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Memakai dengan aksesoris berupa anting-anting, jamang, sumping, garuda 

mungkur, kelat bahu, gelang dan kroncong. Tokoh Brajawilkapa bertelanjang 

dada, dengan rambut panjang yang tidak di gelung, bercelana hitam serta 

memakai kain. 

Pada tokoh Raden Kalabendana berbentuk raksasa gemuk pendek dengan 

mata bulat membelalak, berambut pendek (cepak/kuncung), berkumis, 

mempunyai kuku dan taring yang panjang. Memakai dengan aksesoris berupa 

anting-anting, gelang dan kalung berbentuk bunga. Tokoh Kalabendana 

bertelanjang dada, dengan rambut pendek (cepak/kuncung) seperti anak-anak, 

bercelana hitam serta memakai kain dan tampak pada belakang pinggangnya 

terdapat sebuah keris. 

Pada tokoh Dewi Banowati, berbentuk seorang wanita yang cantik 

berambut panjang dengan aksesoris layaknya putri dari kerajaan Jawa yaitu 

memakai kemben dan berkain panjang dengan selendang, dengan rambut panjang 

terurai, memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, dan kalung. 

Pada tokoh Prabu Duryudana, berbentuk manusia dengan kumis dan 

jenggot panjang. Sosok Prabu Duryudana bertelanjang dada, Memakai mahkota, 

memakai kain dan bercelana. Tokoh Prabu Duryudana juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, 

kelat bahu, gelang, kalung, ulur-ulur, kroncong dan memakai praba. Aksesoris 

yang digunakan Prabu Duryudana adalah aksesoris khas yang digunakan raja-raja 

besar dunia pewayangan. 
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Pada tokoh Raden Dursasana, berbentuk manusia gemuk dengan mata 

bulat, pipi janggut dan bulat gemuk (tembem) dengan kumis dan jenggot panjang. 

Sosok Raden Dursasana bertelanjang dada, dengan rambut panjang yang tidak di 

gelung, memakai kain dan bercelana. Tokoh Raden Dursasana juga memakai 

aksesoris lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai 

anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung dan memakai kroncong. 

Pada tokoh Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan 

jenggot yang pendek. Sosok subyek Adipati Karna memakai kotang (rompi) 

Kawacayuda, memakai mahkota berbentuk topong, memakai kain dan bercelana. 

Tokoh Adipati Karna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung, 

kroncong dan memakai praba. Tampak pada belakang punggung Adipati Karna 

terdapat kantung anak panah yang menandakan bahwa Adipati Karna memakai 

senjata andalan berupa panah. 

Sedangkan pada tokoh Raden Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis 

tebal, memakai kotang Antakusuma (rompi hitam bergambar bintang) serta 

memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana hitam. 

Tokoh Raden Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai kroncong. 

Strip II 

Lembar Pertama: Halaman 32 

Panel pertama berbentuk panel terbuka, terdapat subyek Raden Brajadenta 

sedang menyerang subyek Raden Gatotkaca, diperjelas dengan sound lettering “ 
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CRASH!!!”, namun serangan tersebut seperti membentur benda keras sekeras 

logam sehingga memunculkan sound lettering “ TANK!”. Pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara full shot (jarak pandang utuh) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). 

Raden Brajadenta memakai akseroris menyerupai Raden Gatotkaca, 

berjenggot dan berkumis panjang serta mempunyai gigi taring dan kuku panjang. 

Sedangkan pada subyek Raden Gatotkaca memakai kotang Antakusuma (rompi 

bergambar bintang) serta memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai 

kain dan bercelana hitam. Tampak subyek Raden Brajadenta sedang menggerakan 

tangannya dengan gerakan mencakar kebawah, sedangkan subyek Raden 

Gatotkaca menangkis cakaran Raden Brajadenta dengan tangan menyilang di 

depan dada dan kaki yang ditekuk. 

Panel kedua berbentuk panel terbuka dengan subyek Raden Gatotkaca 

yang terlihat akan melakukan serangan balasan dengan mengepalkan tangannya 

didepan. Jarak pandang dalam penggambaran subyek ini secara full shot (jarak 

pandang utuh) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak Raden Gatotkaca sudah 

menyerang Raden Brajadenta dengan pukulan tangan kanan, diperjelas dengan 

sound lettering “POK”. Subyek Raden Brajadenta tampak sangat kesakitan oleh 

pukulan Raden Gatotkaca. 
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Panel keempat merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini Raden Gatotkaca memukul Raden 

Brajadenta dengan tangan kiri, diperjelas dengan sound lettering “POK”. Subyek 

Raden Brajadenta tampak sangat kesakitan oleh pukulan kedua Raden Gatotkaca. 

Panel kelima merupakan panel terbuka, dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini Raden Gatotkaca tampak menendang Raden 

Brajadenta dengan kecepatan penuh ditandai dengan sound lettering “WEZ!!” dan 

menendang menggunakan kedua kakinya diperjelas dengan sound lettering 

“BRAK!!”. Subyek Raden Brajadenta tampak sangat kesakitan hingga tidak 

sadarkan diri oleh tendangan Raden Gatotkaca. 

Panel keenam merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel Raden Brajadenta tampak terjatuh dengan 

kecepatan tinggi sehingga menghancurkan pohon-pohon disekitarnya dan 

menimbulkan kepulan asap, adegan ini diperjelas dengan sound lettering 

“SSSRRK” “DUAR”. Subyek Raden Brajadenta tersungkur dan tewas seketika. 

Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini Raden Gatotkaca tampak memandangi tubuh 

Raden Brajadenta dengan tatapan sedih, disampingnya terdapat Raden 
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Kalabendana tampak memandangi Raden Gatotkaca. Pada latar Belakang terdapat 

penggambaran pasukan Astina yang berbaris mengamati Raden Gatotkaca. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat tiga subyek, yaitu Prabu 

Duryudana, Raden Dursasana dan Adipati Karna. 

Prabu Duryudana bertelanjang dada dengan ulur-ulur dan tali praba, 

memakai mahkota, berkumis dan jenggot panjang. Raden Dursasana, berbentuk 

manusia gemuk dengan pipi dan janggut bulat gemuk (tembem) dengan kumis dan 

jenggot panjang, bertelanjang dada, dengan rambut panjang yang tidak di gelung. 

Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan jenggot yang pendek, 

memakai kotang (rompi) Kawacayuda, memakai mahkota berbentuk topong dan 

pada belakang punggung Adipati Karna terdapat kantung anak panah. Ketiga 

subyek tersebut tampak memperthatikan keadaan yang terjadi dengan heran. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek, yaitu Dewi 

Banowati dan Raden Gatotkaca. Dewi Banowati tampak terikat dan Raden 

Gatotkaca mencoba melepaskannya. 

Panel kesepuluh merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek, yaitu Dewi 
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Banowati dan Prabu Duryudana. Dewi Banowati tampak berlari kegirangan 

mendatangi Prabu Duryudana. 

Lembar kedua : Halaman 33 

Panel pertama berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) pada tiga subyek utama yaitu Raden Gatotkaca, Raden Brajamusti dan 

Raden Kalabendana dan pengambilan gambar dengan cara full shot (jarak 

pandang utuh) pada tiga subyek (Raden Brajamusti, Brajalamatan dan 

Brajawilkapa) dibelakang subyek utama yang menjadi latar belakang panel. Pada 

panel ini penulis menggunaan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 

mata). 

Dalam panel ini terdapat enam subyek, tiga subyek di depan dan tiga 

subyek sebagai latar belakang. Tampak tiga subyek dibelakang adalah Subyek 

Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa yang sudah tewas pada panel 

sebelumya. Sedangkan tiga subyek utama yang didepan adalah subyek Raden 

Gatotkaca, Raden Brajadenta dan Raden Kalabendana, subyek Raden Brajadenta 

tampak telah tewas dan Raden Gatotkaca dan Kalabendana terlihat sedih berada 

disampingnya. Latar belakang panel ini adalah penggambaran siluet semak-semak 

yang berwarna hitam dan potongan-potongan pohon bekas pertarungan dari 

halaman sebelumnya. 

Panel kedua merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat satu subyek gambar yaitu 
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subyek Raden Gatotkaca. Terlihat subyek Gatotkaca membuka telapak tangannya 

keatas. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini terdapat satu subyek gambar yaitu subyek Raden 

Gatotkaca. Terlihat subyek Gatotkaca mengepalkan telapak tangannya sambil 

berteriak, ditandai dengan sound lettering “AAAAAAAA!!!”. Latar belakang 

pada panel ini diblok dengan warna hitam sehingga ekspresi subyek Gatotkaca 

terlihat jelas. 

Panel keempat merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek gambar yaitu 

subyek Raden Brajadenta dan Brajamusti yang digambarkan seperti gumpalan 

asap. Penulis membuatnya demikian karena penulis ini menggambarkan sukma 

Raden Brajadenta dan Raden Brajamusti yang sudah mati. 

Panel kelima berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak pandang 

dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat enam subyek yaitu subyek Raden Gatotkaca, Raden Kalabendana dan 

sukma Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa yang sudah 

tewas pada panel sebelumya. Penggambaran sukma tersebut dibuat dengan 

penggambaran subyek yang dibuat seperti asap yang menggumpal membetuk 

subyek Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa. Latar 
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belakang panel ini adalah penggambaran siluet semak-semak yang berwarna 

hitam dan potongan-potongan pohon bekas pertarungan dari halaman sebelumnya. 

Panel keenam merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran tampak 

samping satu subyek gambar yaitu subyek Raden Brajadenta yang digambarkan 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Latar belakang panel ini dibuat kosong dengan warna putih. 

Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini terdapat satu subyek gambar yaitu subyek Raden 

Gatotkaca yang digambarkan dengan tampak samping. Latar belakang panel ini 

ditutup dengan warna hitam sehingga subyek yang ditampilkan tampak kontras 

dengan latar belakang. 

Panel kedelapan merupakan panel terbuka dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang utuh) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini terdapat satu subyek gambar yaitu subyek Raden 

Gatotkaca yang digambarkan penuh dari kepala sampai kaki. Subyek Gatotkaca 

digambarkan tekejut ditandai dengan simbol tanda seru (!), pada kedua tangan dan 

punggung subyek terlihat bercahaya, karena terdapat garis-garis lancip yang 

menggambarkan sinar yang keluar dari tangan dan punggung Gatotkaca. Gambar 

dalam panel ini diperjelas dengan sound lettering “SRIING!!!”. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup yang merupakan 

penggabungan dari tiga panel yang dapat dibaca bersama. Pada panel ini 

penggambaran subyek secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) 
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dengan sudut pandang low angle (sudut padang bawah). Terdapat tiga subyek 

yaitu kedua telapak tangan, punggung dan pengambaran extreme close up dari 

mulut subyek Gatotkaca. Pada pengambaran kedua telapak tangan Raden 

Gatotkaca terdapat cahaya berwarna hitam diperjelas dengan sound lettering 

“SRIING!!!”, dan pada latar belakang dibuat dengan raut berwarna hitam yang 

memusat ketengah panel. Sedangkan pada subyek punggung dan mulut Gatotkaca 

latar belakang dibiarkan berwarna putih. Pada subyek mulut digambarkan tekejut 

ditandai dengan simbol tanda seru (!) dalam sebuah balon kata yang menunjuk 

gigi taring Gatotkaca. 

4.3.3 Analisis Formal 

Tata cara dalam pembacaan komik pada halaman 32 dan 33 chapter 2, 

mempunyai bagan alur pembacaan sebagai berikut: 

Gambar 24. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip II chapter 2 (halaman 32 dan 33) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012). 
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Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar. Selain pada kontur subyek 

gambar, juga terdapat pada garis-garis searah rapat pada penggambaran kumis, 

jenggot, rambut subyek gambar dan penggambaran garis aksi pada adegan 

pertarungan dalam komik (halaman 32 panel 1, 3 dan 4) serta garis-garis yang 

menggambarkan tanah dan latar belakang (halaman 32 panel 6 dan halaman 33 

panel 1 dan 5). 

Penggunaan garis-garis tersebut secra tidak langsung menimbulkan kesan 

tekstur pada gambar. Sedangkan garis-garis arsiran sejajar yang digunakan dalam 

penggambar tubuh dan aksesoris subyek gambar member kesan volume pada 

gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran dan oval, 

sehingga gambar tekesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk 

persegi empat, namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih 

miring pada beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium. 

Sedangkan raut yang digunakan pada balon kata sebagian besar berbentuk oval 

dengan berbagai macam variasi bentuk dan memberikan kesan gerak agar gambar 

terkesan lebih dinamis. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini terdapat dalam balon kata dan 

sound lettering/sound effect. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata 

adalah Comic Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja penulis 

menggunakan huruf Comic Sans MS, karena jenis huruf tersebut memang 
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diperuntukan untuk komik dan menurut penulis jenis huruf tersebut lebih mudah 

dibaca. Sedangkan huruf dalam balon kata dibuat dengan huruf besar semua tanpa 

huruf kecil, 

Sesuai dengan pendapat McCloud (2008: 144-145), bahwa jenis huruf 

besar lebih enak dan mudah dibaca dibandingkan penggunaan huruf kecil maupun 

variasi/perpaduan huruf besar dan kecil. Sedangkan penulisan sound 

lettering/sound effect, dibuat dengan cara manual pada waktu pembuatan gambar 

sket komik. Namun juga ada penambahan sound lettering/sound effect pada saat 

pembuatan balon kata dengan menggunakan software photoscape (halaman 33 

panel 8 dan 9). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Prinsip 

perspektif dengan pengaturan pengambilan subyek gambar dan memperhatikan 

sudut pandangnya, seperti pada panel satu halaman 32 subyek gambar yang 

berada didepan dibuat lebih besar dibandingkan subyek yang berada jauh 

dibelakang. Dalam pengaplikasian gelap terang pada gambar, penulis 

menggunakan teknik arsir searah dan blok warna hitam pada latar belakang 

maupun subyek gambar agar memberikan kesan volume dan kedalaman pada 

gambar komik. 

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 
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keselarasan antar subjek gambar. Mencakupi keselarasan unsur-unsur garis, raut, 

warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan fungsi terdapat 

dari alunan cerita yang runtut dimulai rencana pengangkatan Gatotkaca menjadi 

raja Pringgadani, pemberontakan para paman Gatotkaca, pemberontakan dapat 

ditumpas, sukma para paman Gatotkaca menyatu kedalam tubuh Gatotkaca dan 

pengangkatan Gatotkaca menjadi raja. 

Prinsip irama yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca adalah 

irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penerapan irama alternatif 

dilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang saling silih berganti 

antara raut-raut organis pada subyek gambar dan balon kata dan raut geometris 

pada panel komik. Sedangkan dalam penerapan irama progresif dilihat unsur-

unsurnya berkembang secara berangsur-angsur atau bertingkat, misalnya dalam 

penggunaan panel yang berkembang dari panel ukuran kecil menjadi ukuran yang 

lebih besar. 

Dalam beberapa halaman komik, penulis juga menggunakan irama flowing 

karena menggunakan irama garis yang mengalun, berombak dan mengalir 

berkesinambungan. Irama tersebut terlihat pada penggambaran asap (halaman 32 

panel 7) dan sukma Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

(halaman 33 panel 4 dan 5) serta pogog (rambut kepala bagian depan) subyek 

Gatotkaca. 

Penerapan prinsip dominasi adalah dengan cara pengelompokan bagian, 

pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik Banjaran Gatotkaca 

keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, seperti adanya 
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pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan mengatur 

kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis. Pemberian warna hitam 

pada background, memberikan kontras dan kedalaman pada gambar. Prinsip 

perkecualian diterapkan pada penggunaan variasi bentuk panel dengan subyek 

gambar yang terkadang dibuat tanpa panel. Selain itu pembuatan subyek utama 

yang digambar lebih detail dibandingakan pada background juga cara dalam 

memberikan tekanan. 

Keseimbangan dalam karya ini, penulis menggunakan pengaturan bobot 

visual dalam karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau 

kedudukan, ukuran, kualitas, warna, raut dan jumlah bagian-bagian dalam 

komposisi. Keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari 

gambar yang memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. 

Bila dilihat secara seksama gambar seakan terpisah menjadi dua sisi, subyek 

kanan dan kiri gambar dipisahkan oleh garis imajiner yang membagi dua tiap 

lembar gambarnya. 

Dalam penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya maupun ukuran sebenarnya dalam skala. 

Dalam prinsip proporsi juga dapat dilakukan penyimpangan-penyimpangan, 

namun masih dalam hubungan ukuran yang serasi. Dalam chibi character yang 

digunakan penulis merupakan distorsi dari ukuran sebenarnya, walaupun terdapat 

penyimpangan proporsi namun dari ukuran dan bentuk karakter chibi menujukan 

hubungan proporsi yang serasi karena merujuk proporsi anak kecil, kurcaci atau 

manusia kerdil yang bersifat imut dan lucu. 



 
 

 
 

140 

4.3.4. Analisi Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137 – 138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonis atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Senja di Pringgadani” pada chapter 2, juga terdapat berbagai jenis karakter 

tersebut diatas. Berikut adalah rincian jenis karakter yang terdapat dalam komik 

Banjaran Gatotkaca chapter 2, dari karakter protagonis, antagonis, sidekick, 

kontagonis dan karakter skeptis: 

Karakter protagonis dalam chapter 2 adalah tokoh Raden Gatotkaca yang 

mewakili sifat kebaikan/kebenaran dan patut ditiru oleh pembaca, sedangkan 

tokoh antagonis dalam chapter ini adalah Raden Brajadenta, Raden Brajamusti, 

Raden Brajalamatan dan Raden Brajawilkapa yang mewakili sifat 

keburukan/kejahatan dan tidak patut ditiru oleh pembaca. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Raden Kalabendana, 

Prabu Kresna, Raden Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa karena membantu tokoh 

Raden Gatotkaca, sedangkan tokoh kontagonis dalam chapter ini adalah tokoh 

Dewi Banowati, Raden Dursasana, Raden Kartamarma Adipati Karna dan seluruh 

pasukan Kurawa yang menyusahkan tokoh Gatotkaca, serta sebagai karakter 

skeptis dalam chapter ini adalah tokoh Dewi Arimbi (ratu Pringgadani/ibu Raden 

Gatotkaca) dan Prabu Duryudana (raja Astinapura/Kurawa tertua). 
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Dalam cerita chapter 2 menceritakan pemberontakan para paman 

Gatotkaca yaitu Raden Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

dalam melawan rencana Dewi Arimbi untuk mengangkat Raden Gatotkaca 

menjadi raja Pringgadani mengantikan dirinya. Dalam chapter ini terdapat pesan 

moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan moral tersebut 

adalah keserakahan akan selalu membawa malapetaka, baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. 

Raden Brajadenta yang menginginkan tahta Pringgadani menghalalkan 

segala cara untuk merebutnya dari tangan Gatotkaca. Hal ini yang mendorong 

terjadinya pemberontakan. Dengan kelicikannya juga Raden Brajadenta mencoba 

memfitnah Raden Gatotkaca dengan menculik Dewi Banowati dan mengacau 

keraton Astinapura. Namun semua rencana jahatnya akhirnya dapat digagalkan 

oleh Raden Gatotkaca. Keserakahan Raden Brajadenta bahkan mengorbankan 

saudara-saudaranya sendiri, Raden Brajamusti, Brajalamatan dan Brajawilkapa 

gugur ditangan Raden Gatotkaca. 

Dalam menghadapi pemberontakan tersebut, Raden Gatotkaca dengan 

tegas mempertahankan kedaulatan negaranya, walaupun yang dihadapi adalah 

pamannya sendiri. Raden Gatotkaca tidak takut dan tidak mundur, Raden 

Gatotkaca selalu memegang prinsip berani karena benar dan takut karena salah. 

Hal ini merupakan bukti bahwa Raden Gatotkaca sangat tegas dalam melawan 

kejahatan dan menjaga kedaulatan negaranya dengan tanpa kompromi, yang benar 

dijunjung tinggi dan yang salah akan ditindak. 

 



 
 

 
 

142 

4.4 Karya Strip III dalam Chapter 3 

Karya yang akan di analisis pada chapter 3 adalah karya pada halaman 40 

dan 41, dengan perincian karya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Strip III dalam chapter 3, gambar yang akan dianalisis (halaman 40 dan 41) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter III : Kikis Tunggarana 

Jumlah halaman : 8 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.4.2 Deskripsi Karya 

Chapter ketiga berjudul “Kikis Tunggarana”, bercerita mengenai 

perebutan wilayah Tunggarana antara kerajaan Pringgadani dan kerajaan 

Trajutrisna. Wilayah Tunggarana merupakan wilayah Kerajaan Pringgadani yang 

berbatasan langsung dengan kerajaan Trajutrisna. Wilayahnya yang subur 

membuat raja Trajutrisna, Prabu Bomanarakasura menginginkan wilayah tersebut 

walaupun dengan cara merampasnya. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan 

antara Raden Gatotkaca sebagai raja muda Pringgadani dengan Prabu 

Bomanarakasura, putra Prabu Kresna. 

Perang tanding antara Raden Gatotkaca dengan Prabu Bomanarakasura 

memperebutkan Kikis Tunggarana terjadi. Berkali-kali Prabu Bomanarakasura 

berhasil dikalahkan namun dengan ajian Rawarontek Prabu Bomanarakasura 

dapat bangkit lagi ketika tubuhnya menyentuh tanah, dan kembali melawan 

Gatotkaca. Perang tanding yang tidak berkesudahan tersebut dihentikan dan 

dipisahkan oleh Prabu Kresna, ayah Prabu Bomanarakasura. Akhirnya oleh Prabu 

Kresna, Prabu Bomanarakasura beserta seluruh tentaranya diusir pulang. Prabu 

Bomanarakasura marah besar atas keikutcampuran kresna mengenai masalah kikis 

Tunggarana. 

Di keraton Trajutrisna, Prabu Bomanarakasura melihat permaisurinya 

bersama Raden Samba, adik tirinya. Prabu Bomanarakasura yang cemburu dan 

dikuasai amarah menyerang Raden Samba, karena mengira Raden Samba telah 

berselingkuh dengan istrinya. Raden Samba yang kalah sakti tak berdaya 

melawan Prabu Bomanarakasura dan kemudian tewaslah Raden Samba oleh 
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Prabu Bomanarakasura. Prabu Bomanarakasura yang belum puas kembali 

menyerang kikis Tunggarana. 

Prabu Kresna marah besar melihat putra keduanya meninggal, apalagi 

setelah mengetahui Prabu Bomanarakasura yang membunuhnya. Prabu 

Bomanarakasura dikejar oleh Prabu Kresna hingga sampai pada pertempuran 

Gatotkaca dan Prabu Bomanarakasura diatas bumi Tunggarana. 

Kresna yang murka melemparkan senjata cakra kearah Prabu 

Bomanarakasura, tubuh Prabu Bomanarakasura terbelah menjadi dua. Atas saran 

kresna tubuh Prabu Bomanarakasura digantung diatas awan agar Prabu 

Bomanarakasura tidak dapat hidup kembali ketika bersentuhan dengan tanah, oleh 

karena itu maitlah Prabu Bomanarakasura. 

Penulis menganalisis 2 halaman gambar pada chapter 3 yaitu halaman 40 

dan 41 yang menggambarkan awal (konflik 1) dan pertengahan konflik (konflik 2) 

pada chapter 3. Pada halaman 40 terdiri dari 12 panel, 2 panel terbuka dan 10 

panel tertutup. Sedangkan pada halaman 41 terdiri dari 11 panel, 3 panel terbuka 

dan 8 panel tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 6 tokoh komik yaitu, Prabu 

Bomanarakasura, Garuda Wilmuna, Raden Samba, Dewi Agnyawati, Raden 

Gatotkaca dan Prabu Kresna. Kedelapan tokoh ini berpenampilan khas dunia 

pewayangan, seperti memakai pakaian, aksesoris anting-anting, jamang, sumping, 

topong, sumping, garuda mungkur, memakai praba, kelat bahu, gelang, 

kroncong, memakai kain dan mahkota, disesuaikan perupaannya seperti dalam 

wayang kulit. 
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Pada tokoh Prabu Bomanarakasura berbentuk raksasa dengan mata bulat 

membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. Memakai 

aksesoris berupa mahkota raja, anting-anting, jamang, sumping, memakai garuda 

mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, kroncong dan Praba. Tokoh Prabu 

Bomanarakasura bertelanjang dada, memakai praba, bercelana hitam serta 

memakai kain. Prabu Bomanarakasura mengendarai burung garuda yang disebut 

Garuda Wilmana. Garuda Wilmana berbentuk burung garuda besar dengan mata 

bulat, bergigi bergerigi dan taring panjang. Garuda Wilmana lebih mirip dengan 

burung hantu daripada burung garuda. 

Pada tokoh Raden Samba berbetuk manusia, memakai gelung sapit urang, 

memakai kain dan bercelana hitam. Tokoh Raden Samba juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping sekar kluwih, mamakai garuda mungkur 

dengan utah-utahan yang panjang, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai 

kroncong. 

Pada tokoh Dewi Agnyawati, berbentuk seorang wanita yang cantik 

berambut panjang dengan aksesoris layaknya putri dari kerajaan Jawa yaitu 

memakai kemben dan berkain panjang dengan selendang, dengan rambut panjang 

terurai, memakai jamang, anting-anting, memakai garuda mungkur, kelat bahu, 

gelang, dan kalung. 

Pada tokoh Raden Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis tebal. Sosok 

Raden Gatotkaca memakai kotang Antakusuma (rompi bergambar bintang) serta 

memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana hitam. 
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Tokoh Raden Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai kroncong. 

Pada tokoh Prabu Kresna berbetuk manusia dengan kumis dan jenggot 

tipis. Sosok Prabu Kresna memakai mahkota, praba, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Prabu Kresna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, memakai garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, ulur-ulur dan 

memakai kroncong. 

Sedangkan pada tokoh Raden Prabakesa berbentuk raksasa dengan mata 

bulat membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang panjang. 

Memakai dengan aksesoris berupa anting-anting, pogog sebagai penganti jamang, 

sumping, memakai garuda mugkur, kelat bahu, gelang, kroncong, dan memakai 

praba. Tokoh Prabakesa berambut panjang dan tidak memakai gelung, 

bertelanjang dada, bercelana hitam serta memakai kain. 

Strip III 

Lembar Pertama: Halaman 40 

Panel pertama berbentuk panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak terdapat dua subyek, subyek 

yang pertama adalah subyek raja raksasa Prabu Bomanarakasura dan 

tunggangannya Garuda Wilmana. Prabu Bomanarakasura berbentuk raksasa 

dengan mata bulat membelalak, rambut, kumis, jenggot, kuku dan taring yang 

panjang dan Prabu Bomanarakasura memakai aksesoris berupa mahkota raja, 

anting-anting, jamang, sumping, memakai garuda mungkur, kelat bahu, gelang, 
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kalung, kroncong dan Praba. Tokoh Prabu Bomanarakasura bertelanjang dada, 

memakai praba, bercelana hitam serta memakai kain. Prabu Bomanarakasura 

mengendarai subyek burung garuda yang disebut Garuda Wilmuna. Garuda 

Wilmuna berbentuk burung garuda besar dengan mata bulat, bergigi bergerigi dan 

taring panjang, mirip dengan burung hantu. 

Panel kedua berbentuk panel tertutup dengan subyek kaki Garuda 

Wilmana yang sedang mendarat ditanah. Jarak pandang dalam penggambaran 

subyek ini secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Subyek kaki Garuda Wilmana mendarat dengan satu 

kaki dengan satu kaki lainnya diangkat. Latar belakang pada panel ini ditutup 

dengan warna hitam, sehingga subyek utama terlihat jelas. Sedangkan pada 

foreground, untuk memberi kesan penggambaran tanah maka kontur gambar 

dilengkapi dengan garis-garis pendek yang sejajar. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran tampak 

samping dari subyek yang digambar secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Pada 

panel ini tampak subyek raja raksasa Prabu Bomanarakasura sedang turun dari 

Garuda Wilmana dan kemudian berjalan. Latar belakang pada panel ini berwarna 

putih. 

Panel keempat merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran tampak 

samping dari subyek yang digambar secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Pada 

panel ini tampak subyek raja raksasa Prabu Bomanarakasura sedang 
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mengacungkan tangannya kedepan. Latar belakang pada panel ini berwarna hitam 

sehingga subyek utama terlihat jelas. 

Panel kelima merupakan panel terbuka, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek yaitu subyek 

Raden samba dan Subyek Dewi Agnyawati. Subyek Raden Samba memakai 

gelung sapit urang, memakai jamang, sumping sekar kluwih, mamakai garuda 

mungkur dengan utah-utahan yang panjang, kelat bahu, gelang, kalung, dan 

memakai kroncong, memakai kain dan bercelana hitam. 

Sedangkan subyek Dewi Agnyawati, memakai kemben dan berkain 

panjang dengan selendang, dengan rambut panjang terurai, memakai jamang, 

anting-anting, memakai garuda mungkur, kelat bahu, gelang, dan kalung. Kedua 

subyek berdiri berbaris dengan subyek Raden Samba di depan subyek Dewi 

Agnyawati. Tampak dari ekspresi kedua subyek (Raden Samba dan Dewi 

Agnyawati) ketakutan oleh datangnya subyek Prabu Bomanarakasura. 

Panel keenam merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang low angle 

(sudut padang bawah). Pada panel ini terdapat dua subyek, yaitu subyek Raden 

Bomanarakasura dan Raden Samba. Raden Bomanarakasura tampak memukul 

Raden Samba, diperjelas dengan sound lettering/sound effect “DAK”. Raden 

Samba tampak sangat kesakitan hingga tidak sadarkan diri oleh pukulan tangan 

kiri Prabu Bomanarakasura. 
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Panel ketujuh merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek, yaitu Prabu 

Bomanarakasura dan Raden Samba. Prabu Bomanarakasura memukulkan tangan 

kanannya dengan menggunakan cakar kukunya, diperjelas dengan sound 

lettering/sound effect “CRAS”. Latar belakang pada panel ini menggunakan 

warna hitam, sehingga subyek dalam panel terlihat jelas. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek, yaitu Prabu 

Bomanarakasura dan Raden Samba. Prabu Bomanarakasura memukulkan tangan 

kirinya dengan menggunakan cakar kukunya, diperjelas dengan sound 

lettering/sound effect “CRAS”. Latar belakang pada panel ini menggunakan 

warna hitam, sehingga subyek dalam panel terlihat jelas. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup, dengan penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang low 

angle (sudut padang bawah). Pada panel terdapat dua subyek, yaitu Prabu 

Bomanarakasura dan Raden Samba. Pada panel ini terlihat Prabu Bomanarakasura 

menusukan cakar kuku tangan kanannya hingga menembus badan Raden Samba, 

diperjelas dengan sound lettering/sound effect “JLEB”. 

Panel kesepuluh merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat tiga subyek, yaitu Prabu 



 
 

 
 

150 

Bomanarakusa, Raden Samba dan Dewi Agnyawati. Subyek Prabu 

Bomanarakasura hanya ditampilkan tangan yang berlumuran darah, sedangkan 

subyek Raden Samba ditamplikan dengan dada berlumuran darah dan Dewi 

Agnyawati dengan sedih duduk disampingnya. 

Panel kesebelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Raden Samba 

hanya ditampilkan wajahnya yang berlumuran darah dan tampak memutahkan 

darah, diperjelas dengan sound lettering/sound effect “OHOK!!! OHOK!!! 

OHOK!!!”. 

Panel keduabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat empat subyek, yaitu 

Prabu Bomanarakusa, Garuda Wilmana, Raden Samba dan Dewi Agnyawati. 

Subyek Prabu Bomanarakasura hanya ditampilkan bersiap untuk terbang dengan 

menunggangi Garuda Wilmana, sedangkan subyek Raden Samba ditamplikan 

dengan dada berlumuran darah dan Dewi Agnyawati dengan sedih duduk 

disampingnya. 

Lembar kedua : Halaman 41 

Panel pertama berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata) pada tiga 

subyek utama yaitu Dewi Agnyawati, Raden Samba dan Prabu Kresna. Subyek 
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Prabu Kresna berbetuk manusia dengan kumis dan jenggot tipis, memakai 

mahkota, praba, memakai kain dan bercelana hitam. Tampak subyek Dewi 

Agnyawati dan Prabu Kresna menangisi Raden Samba yang tewas berlumuran 

darah di tengah panel. 

Panel kedua merupakan panel tertutup dengan penggambaran ekspresi 

wajah subyek Prabu Kresna. Jarak pandang dalam penggambaran subyek ini 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Tampak Prabu Kresna sangat terpukul, mengetahui putra 

keduanya, Raden Samba dibunuh oleh Prabu Bomanarakasura putra pertamanya. 

Ekspresi kepedihan sangat tampak pada panel ini, subyek Prabu Kresna 

diigambarkan dengan air mata yang bercucuran. Dilengkapi latar belakang yang 

dibuat dengan warna hitam sehingga ekspresi kesedihan Prabu Kresna sangat 

terlihat jelas. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Tampak subyek prabu kresna dalam posisi berlari untuk 

mengejar Prabu Bomanarakasura. Subyek Prabu Kresna digambarkan menangis 

dan penuh amarah. Dilengkapi latar belakang yang dibuat dengan warna hitam 

sehingga ekspresi Prabu Kresna sangat terlihat jelas. 

Panel keempat merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang low angle 

(sudut padang bawah). Pada panel ini terdapat empat subyek, yaitu Prabu 

Bomanarakusa, Garuda Wilmuna, Raden Gatotkaca dan Raden Prabakesa. Subyek 
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Prabu Bomanarakasura hanya ditampilkan sedang terbang dengan menunggangi 

Garuda Wilmuna, diperjelas dengan sound lettering “KAK!”. Sedangkan subyek 

Raden Gatotkaca dan Raden Prabakesa menunggu dibawah dengan 

memperhatikan Prabu Bomanarakasura dengan waspada. Subyek Raden 

Prabakesa berbentuk raksasa dengan mata bulat, kumis, jenggot dan taring yang 

panjang, memakai pogog dan terlihat memakai praba karena terdapat tali praba 

pada bagian bahu Raden Prabakesa. 

Panel kelima berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak pandang 

dalam penggambaran subyek secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut 

pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini terdapat 

penggamabaran jarak dekat ke dua cakar kaki Garuda Wilmuna dengan keadaan 

siap menyerang. Latar belakang dalam panel ini diblok dengan warna hitam 

sehingga bentuk subyek sangat terlihat jelas. Pada panel ini diperjelas dengan 

sound lettering “SRING!!!” 

Panel keenam merupakan panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran secara medium shot (jarak pandang menengah) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat penggambaran garis-garis aksi burung Garuda Wilmana yang menukik 

menerkam menyerang kebawah, diperjelas dengan sound lettering “WEZ!” dan 

“BUM!”. Namun serangan tersebut meleset, Raden Gatotkaca dan Raden 

Prabakesa dapat menghindar digambarkan dengan dua garis aksi yang keluar dari 

bentuk garis ledakan. 
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Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini terdapat penggambaran subyek 

Raden Gatotkaca dan Raden Prabakesa yang sedang memperhatikan keadaan 

yang terjadi. Suyek Raden Gatotkaca terdapat didepan Subyek Raden Prabakesa 

sehingga subyek Raden gatotkaca digambar lebih besar dibanding subyek Raden 

Prabakesa. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat tiga subyek gambar yaitu 

subyek Prabu Bomanarakasura, Garuda Wilmuna dan Raden Gatotkaca. Tampak 

subyek Raden Gatotkaca sedang memukul subyek Garuda Wilmuna dengan 

tangan kanan, diperjelas dengan sound lettering/sound effect “BRAK!” “KAK!!!”. 

Terlihat subyek Garuda Wilmuna sangat kesakitan oleh pukulan tangan kanan 

Raden Gatotkaca. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat tiga subyek gambar yaitu 

subyek Prabu Bomanarakasura, Garuda Wilmuna dan Raden Gatotkaca. Tampak 

subyek Raden Gatotkaca sedang memukul Prabu Bomanarakasura dengan tangan 

kiri, diperjelas dengan sound lettering “DUAG!”. 

Panel kesepuluh merupakan panel terbuka dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang high level (sudut 
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padang tinggi). Pada panel ini subyek Raden Gatotkaca memukul dengan tangan 

kanan yang merupakan kelanjutan panel sebelumnya, diperjelas dengan sound 

lettering “PLTAK!” dan “BUM!”. Subyek yang dipukul digambarkan hanya 

dengan gari-garis aksi yang member kesan jatuh kebawah. 

Panel kesebelas merupakan panel tertutup dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek gambar yaitu 

subyek Prabu Bomanarakasura dan Raden Gatotkaca. Subyek Prabu 

Bomanarakasura tampak bangkit lagi setelah dipukul pada panel sebelumnya dan 

kembali melawan Gatotkaca. 

4.4.3 Analisis Formal 

Tata cara dalam pembacaan komik pada halaman 40 dan 41 chapter 3, 

mempunyai bagan alur pembacaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip III chapter 3 (halaman 40 dan 41) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 
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Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar. Selain pada kontur subyek 

gambar, juga terdapat pada garis-garis searah yang rapat pada penggambaran 

kumis, jenggot, rambut subyek gambar dan penggambaran garis aksi pada adegan 

pertarungan dalam  komik (halaman 40 panel 6,7,8 dan 9 serta halaman 41 panel 

7, 9, 10, dan 11) dan garis-garis yang menggambarkan tanah dan latar belakang 

dalam panel 2 halaman 40. 

Penggunaan garis-garis pada  kumis, jenggot, rambut dan penggambaran 

garis aksi secara tidak langsung menimbulkan kesan tekstur pada gambar. 

Sedangkan garis-garis arsiran sejajar yang digunakan dalam arsiran 

penggambaran tubuh dan aksesoris subyek gambar memberi  kesan volume pada 

gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran dan oval, 

sehingga gambar tekesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk 

persegi empat, namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih 

miring pada beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium agar 

menimbulkan kesan bergerak dan gambar  terlihat dinamis. Sedangkan raut yang 

digunakan pada balon kata sebagian besar berbentuk oval dengan berbagai macam 

variasi bentuk. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam balon kata dan 

sound lettering/sound effect. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata 

adalah Comic Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja penulis 
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menggunakan huruf Comic Sans MS, karena jenis huruf tersebut memang 

diperuntukan untuk komik dan menurut penulis jenis huruf tersebut lebih mudah 

dibaca. Sedangkan huruf yang dibuat dengan huruf besar semua tanpa huruf kecil 

dengan huruf Comic Sans MS, sesuai dengan pendapat McCloud (2008: 144-145), 

bahwa jenis huruf besar lebih enak dan mudah dibaca dibandingkan penggunaan 

huruf kecil maupun variasi huruf besar dan kecil. Sedangkan penulisan sound 

lettering/sound effect, dibuat dengan cara manual pada waktu pembuatan gambar 

komik. Namun juga ada penambahan sound lettering/sound effect pada saat 

pembuatan balon kata dengan menggunkan software photoscape (halaman 40 

panel 11 dan halaman 41 panel 5 dan 8). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan Pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Menurut 

McCloud (2008:170-171), istilah perspektif menyangkut semua usaha 

menampilkan dunia 3 dimensi ke dalam permukaan 2 dimensi. Menggambar 

dengan teknik perspektif tidak harus sulit, bahkan dengan pendekatan yang tepat 

maka akan menghasilkan gambar yang menarik. Pendekatan yang dapat 

digunakan dalam memberikan kesan perspektif yaitu dengan cara menimpa 

gambar, perbandingan ukuran obyek, memudarkan latar belakang dan mengatur 

posisi obyek dalam panel. 

Prinsip perspektif penulis gunakan dengan cara pengaturan pengambilan 

subyek gambar dengan memperhatikan sudut pandangnya, seperti pada panel 5, 

10 dan 12 halaman 40 subyek gambar yang berada didepan dibuat lebih besar 

dibandingkan subyek yang berada jauh dibelakang subyek depan. Unsur gelap 
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terang pada gambar penulis menggunakan teknik arsir searah dan blok warna 

hitam pada pada latar belakang maupun subyek gambar agar memberikan kesan 

volume dan kedalaman pada gambar. Garis aksi pada halaman 41 panel 10 yang 

digambarkan meruncing pada bagian bawah memberikan kesan subyek jatuh lebih 

kedalam karena gambar dibuat dengan sudut pandang high angle (sudut pandang 

tinggi). 

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan. Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan keserasian 

bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek-subjek gambar komik. Mencakupi keselarasan unsur-

unsur garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan 

fungsi terdapat dari alunan cerita yang runtut dimulai dari penyerangan kikis 

Tunggarana oleh Prabu Bomanarakasura, dipisahkan oleh Prabu Kresna, Prabu 

Bomanarakasura membunuh Raden Samba, Prabu Bomanarakasura kembali 

menyerang kikis Tunggarana, Prabu Bomanarakasura kembali bertempur dengan 

Raden Gatotkaca, Prabu Bomanarakasura dibunuh Prabu Kresna dan mayatnya 

digantung diatas awan oleh Raden Gatotkaca. 

Prinsip irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca 

adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penulis menggunakan 

irama alternatif jika dilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang 

saling silih berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar dan balon kata 

dan raut geometris pada panel komik serta bersifat progresif apabila dilihat 
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unsurnya berkembang secara berangsur-angsur atau bertingkat. Dalam beberapa 

halaman komik, penulis juga menggunakan irama flowing karena menggunakan 

irama garis yang mengalun, berombak dan mengalir berkesinambungan pada 

pembuatan pogog untuk karakter Raden Samba, Dewi Agnyawati dan Raden 

Gatotkaca. 

Penerapan prinsip dominasi dalam chapter ini adalah dengan cara 

pengelompokan bagian, pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik 

Banjaran Gatotkaca keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, 

seperti adanya pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan 

mengatur kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis, pemberian 

background warna hitam agar memberikan kontras dan kedalaman dan 

penggunaan variasi panel dengan subyek gambar tanpa panel sehingga 

menimbulkan perkecualian. Selain itu pembuatan subyek utama yang dibuat 

dengan ukuran lebih besar dari subyek lain dan pembuatan subyek utama yang 

digambar lebih detail dibandingakan pada background juga cara dalam 

memberikan tekanan. 

Keseimbangan dalam karya ini menggunakan pengaturan bobot visual 

dalam karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau kedudukan, 

ukuran, kualitas, warna, raut dan jumlah bagian-bagian dalam komposisi. 

Keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari gambar yang 

memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. Bila dilihat 

secara seksama gambar seakan terpisah menjadi dua sisi bagian kanan dan kiri. 

Subyek kanan dan kiri gambar dipisahkan oleh garis imajiner yang membagi dua 
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tiap halaman komik. Subyek kanan dan kiri dapat dikatakan memiliki bobot visual 

yang sama sehingga menciptakan keseimbangan asimetris yang dinamis.  

Penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

yang serasi. Chibi character yang digunakan penulis adalah distorsi dari ukuran 

sebenarnya, walaupun terdapat penyimpangan proporsi namun dari ukuran dan 

bentuk karakter chibi menujukan hubungan yang serasi karena merujuk proporsi 

anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang bersifat imut dan lucu. 

4.4.4. Analisis Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137 – 138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonis atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Kikis Tunggarana” pada chapter 3 juga terdapat berbagai jenis karakter diatas. 

Berikut adalah rincian jenis karakter yang terdapat pada komik Banjaran 

Gatotkaca chapter 3, dimulai dengan tokoh protagonis, antagonis, sidekick, 

kontagonis dan skeptis: 

Karakter protagonis dalam chapter 3 adalah tokoh Gatotkaca yang 

mewakili sifat kebenaran/kebaikan yang patut ditiru oleh pembaca, sedangkan 

tokoh antagonis dalam chapter ini adalah Prabu Bomanarakasura dan seluruh bala 
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tentara raksasa Negara Trajutrisna yang mewakili kejahatan/keburukan yang tidak 

patut ditiru oleh pembaca. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Prabu Kresna karena 

membatu tokoh Raden Gatotkaca dalam mengalahkan Prabu Bomanarakasura, 

sedangkan tokoh kontagonis dalam chapter ini adalah tokoh Garuda Wilmana 

karena membantu tokoh Prabu Bomanarakasura dalam penyerangan ke kikis 

Tunggarana dan sebagai karakter skeptis dalam chapter ini adalah tokoh Raden 

Samba dan Dewi Agnyawati yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa 

penyerangan Kikis Tunggarana. 

Dalam cerita chapter 3 menceritakan perselisihan antara Raden Gatotkaca 

dengan Prabu Bomanarakasura dalam memperebutkan wilayah Tunggarana di 

perbatasan antara kerajaan Pringgadani dan kerajaan Trajutrisna. Dalam chapter 

ini terdapat pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan 

moral tersebut adalah mengenai keserakahan dan keangkaramurkaan/kejahatan 

yang diwakili karakter Prabu Bomanarakasura, akan selalu kalah dengan 

kebenaran/kebaikan yang oleh karakter Raden Gatotkaca. 

Raden Bomanarakasura mempunyai sifat serakah, angkara murka dan 

durhaka pada orang tua. Prabu Bomanarakasura berani melawan pada orang 

tuanya yaitu Prabu Kresna, bahkan membunuh adik tirinya sendiri (Raden 

Samba). Sifat-sifat buruk tersebut inilah yang membawa Prabu Bomanarakasura 

menemuai ajalnya ditangan ayahnya sendiri (Prabu Kresna) dan Raden Gatotkaca. 

Sifat-sifat buruk karakter Prabu Bomanarakasura tersebut tidak patut ditiru oleh 

pembaca.  
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4.5 Karya Strip IV Chapter 4 

Karya yang akan di analisis pada chapter 4 adalah karya pada halaman 52 

dan 53, dengan perincian karya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Strip IV dalam chapter 4, gambar yang akan dianalisis (halaman 52 dan 53) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter IV : Kisah Cinta Gatotkaca 

Jumlah halaman : 12 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.5.2 Deskripsi Karya 

Chapter keempat berjudul “Kisah Cinta Gatotkaca”, bercerita mengenai 

kehidupan percintaan Raden Gatotkaca yang penuh liku-liku. Dalam cerita komik 

di atas, “Kisah Cinta Gatotkaca” diawali dengan Raden Lesmana Mandrakumara 

mencari domas kembar sebagai syarat untuk menikahi Dewi Siti Sundari. Raden 

Lesmana Mandrakumara menemukan Dewi Pergiwa dan Dewi Pergiwati yang 

sedang mencari ayahnya. Cantrik Janaloka yang mengawal Dewi Pergiwa dan 

Pergiwati tidak kuasa melawan pasukan Astinapura, dan kemudian dibunuh oleh 

pasukan Kurawa. Dengan mudah Dewi Pergiwa dan Pergiwati dirampas untuk 

digunakan sebagai syarat sayembara Dewi Siti Sundari. 

Raden Gatotkaca yang sedang terbang diatas perbatasan Astina, menolong 

Dewi Pergiwa dan Dewi Pergiwati. Kemudian Dewi Pergiwa dan Dewi Pergiwati 

dibawa ke keraton Madukara untuk dipertemukan dengan ayahnya. Raden 

Abimanyu akhirnya mendapat berkah, karena adiknya dia dapat melamar Dewi 

Siti Sundari dengan domas kembar Dewi Pergiwa dan Dewi Pergiwati. 

Raden Gatotkaca terpikat akan kecantikan Dewi Pergiwa dan lamaran pun 

akan segera dilakukan. namun karena siasat licik Patih Sangkuni, Kurawa 

mendahului melamar Dewi Pergiwa untuk Raden Lesmana Mandrakumara. Hal 

ini dilakukan agar Raden Bima bertengkar dengan Raden Arjuna karena lamaran 

putranya gagal. Namun, Raden Bima terlihat sangat tenang menghadapi masalah 

ini, tidak ada rasa amarah terhadap adiknya karena lamaran anaknya gagal. 

Kekecewaan yang besar justru ada pada Raden Gatotkaca, pertama kali dia 

merasakan cinta namun justru gadis idamannya akan dinikahi pria lain. 
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Atas saran Prabu Kresna, Raden Gatotkaca berencana menemui Dewi 

Pergiwa demi memastikan perasaannya. Ditemani Raden Kalabendana, Raden 

Gatotkaca secara diam-diam menuju kaputren Madukara untuk menemui Dewi 

Pergiwa namun rencananya diketahui oleh Raden Lesmanamandrakumara dan hal 

ini dilaporkan kepada Raden Arjuna. Raden Arjuna marah bukan kepalang karena 

Raden Gatotkaca lancang memasuki kaputren secara diam-diam. Raden Arjuna 

menghukum Raden Gatotkaca dengan hukum cambuk, Raden Gatotkaca tidak 

berani melawan ketika dihukum cambuk Raden Arjuna karena Raden Gatotkaca 

begitu menghormati pamannya. 

Raden Kalabendana yang melihat ini, melaporkan peristiwa ini kepada 

Raden bima. Namun Raden Bima tidak perduli, karena beralasan bahwa sudah 

tugas Arjuna untuk mengajari tata karma kepada Gatotkaca. Raden Kalabendana 

panik bukan kepalang karena takut keponakannya mati ditangan Arjuna. 

Tiba-tiba Raden Antasena keluar dari tanah dan mencari ayahnya, yaitu 

Raden Bima. Demi menolong Raden Gatotkaca, Raden Kalabenana meminta 

pertolongan Raden Antasena untuk menolong Raden Gatotkaca dari hukuman. 

Oleh karena itu, Raden Antasena bersedia membantu karena mengetahui 

kakaknya sedang dalam masalah. Semua tentara Astina dapat dikalahkan oleh 

kesaktian Raden Antasena. Raden Bima keluar untuk menolong pasukan namun 

dapat juga dikalahkan oleh Raden Antasena. Raden Antareja kemudian muncul 

meluruskan bahwa Raden Bima ayahnya adalah kesatria yang baru saja dia 

kalahkan. 
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Antasena bersujud dan meminta maaf kepada Bima karena membuat 

kekacauan di kesatriyan Madukara. Raden Bima malah senang memiliki anak 

yang sakti serta dapat mengalahkan dirinya. Akhirnya Antasena bersedia 

menyembuhkan semua prajurit Astinapura termasuk Raden Arjuna yang dibuat 

gosong dengan syarat yaitu Raden Gatotkaca harus dinikahkan dengan Dewi 

Pergiwa. Raden Arjuna sadar akan kesalahannya menyetujui pernikahan 

Gatotkaca dengan Dewi Pregiwa. Akhirnya Raden Gatotkaca dinikahkan dengan 

Dewi Pergiwa. 

Dalam chapter 4 terdapat 12 halaman/gambar, namun penulis hanya akan 

menganalisis 2 halaman gambar saja yaitu halaman 52 dan 53 yang 

menggambarkan akhir konflik pada chapter 4. Pada halaman 52 terdiri dari 13 

panel, 4 panel terbuka dan 9 panel tertutup. Sedangkan pada halaman 53 terdiri 

dari 17 panel, 6 panel terbuka dan 11 panel tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 

10 tokoh komik yaitu, Raden Kalabendana, Raden Bima, Raden Antasena, Raden 

Gatotkaca, Raden Arjuna, Raden Dursasana, Raden Kartamarma, Patih Sangkuni, 

Prabu Duryudana dan Adipati Karna. Kesepuluh tokoh ini berpenampilan khas 

dunia pewayangan, seperti memakai pakaian, aksesoris (anting-anting, jamang, 

sumping, topong, sumping, garuda mungkur, memakai praba, kelat bahu, gelang, 

kroncong), memakai kain dan mahkota disesuaikan perupaannya dalam wayang 

kulit. 

Pada tokoh Raden Kalabendana berbentuk raksasa gemuk pendek dengan 

mata bulat membelalak, berambut pendek (cepak/kuncung) seperti anak-anak, 

berkumis, mempunyai kuku dan taring yang panjang. Memakai dengan aksesoris 
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berupa anting-anting, gelang dan kalung berbentuk bunga. Raden Kalabendana 

bertelanjang dada, bercelana hitam serta memakai kain dan tampak pada belakang 

pinggangnya terdapat sebuah keris. 

Pada tokoh Raden Bima, berbentuk manusia tinggi besar dengan kumis 

dan jenggot panjang. Sosok Raden Bima bertelanjang dada, tidak memakai 

sepatu, memakai gelung sapit urang dan memakai kain poleng (kotak-kotak 

hitam-putih) dan bercelana serta pada bagian tangan  memunculkan kuku yang 

panjang yang disebut kuku pancanaka. Tokoh Raden Bima juga memakai 

aksesoris antara lain: pogog sebagai penganti jamang, sumping, memakai anting-

anting, kalung, memakai kelat bahu, dan gelang candrakirana yang berbeda 

dengan jenis gelang dan kelat bahu yang dipakai tokoh lain, serta memakai 

kroncong (gelang kaki). 

Pada tokoh Raden Antasena berbetuk manusia dengan kumis tebal dengan 

sungut seperti naga yang muncul diantara kumisnya. Sosok Raden Antasena 

memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana hitam serta pada kulit 

Raden Antasena terdapat sisik-sisik kecil yang menutupi sekujur tubuhnya. Tokoh 

Raden Antasena juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, sumping, 

garuda mungkur, kalung, dan memakai kroncong, sedangkan kelat bahu dan 

gelang yang digunakan Raden Antasena serupa dengan yang dipakai oleh Raden 

Bima. 

Pada tokoh Raden Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis tebal. Sosok 

Raden Gatotkaca memakai kotang Antakusuma (rompi hitam bergambar bintang) 

serta memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana 
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hitam. Tokoh Raden Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai 

jamang, sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai 

kroncong (gelang kaki). 

Pada tokoh Raden Arjuna berbentuk manusia tampan, bertelanjang dada, 

tidak memakai sepatu, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Raden Ajuna juga memakai aksesoris antara lain: pogog sebagai 

penganti jamang dan sumping. Aksesoris lainya tidak dipakai, disesuaikan 

perupaannya yang ada dalam wayang kulit. 

Pada tokoh Prabu Duryudana, berbentuk manusia dengan kumis dan 

jenggot panjang. Sosok Prabu Duryudana bertelanjang dada, memakai mahkota, 

memakai kain dan bercelana. Tokoh Prabu Duryudana juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, 

kelat bahu, gelang, kalung, ulur-ulur, kroncong dan memakai praba. Aksesoris 

yang digunakan Prabu Duryudana adalah aksesoris khas yang digunakan raja 

besar dunia pewayangan. 

Patih sangkuni berbentuk orang tua dengan kumis dan jenggot panjang. 

Sosok Patih Sangkuni bertelanjang dada, dengan rambut yang ditutup topong 

kethu, memakai kain dan bercelana. Tokoh Patih Sangkuni juga memakai 

aksesoris lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai 

anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung dan kroncong. 

Pada tokoh Raden Dursasana, berbentuk manusia gemuk dengan pipi dan 

janggut bulat gemuk (tembem) dengan kumis dan jenggot panjang. Sosok Raden 

Dursasana bertelanjang dada, dengan rambut panjang yang tidak di gelung, 
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memakai kain dan bercelana. Tokoh Raden Dursasana juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, 

kelat bahu, gelang, kalung dan memakai kroncong. 

Pada tokoh Raden Kartamarma berbentuk manusia dengan kumis dan 

bertelanjang dada. Sosok Raden Kartamarma memakai gelung sapit urang, 

memakai kain dan bercelana hitam. Tokoh Raden Kartamarma juga memakai 

aksesoris lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai 

anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung, kroncong dan memakai kotang serta 

praba. 

Pada tokoh Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan 

jenggot yang pendek. Sosok Adipati Karna memakai kotang (rompi) 

Kawacayuda, memakai mahkota berbentuk topong, memakai kain dan bercelana. 

Tokoh Adipati Karna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung, 

kroncong dan memakai kotang serta praba.  

Strip IV 

Lembar Pertama: Halaman 52 

Panel pertama berbentuk panel terbuka, terdapat subyek Raden 

Kalabendana dengan pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Tampak Raden Kalabendana sedang memandangi 

sisi kanan gambar. 
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Panel kedua berbentuk panel tertutup dengan subyek Raden Bima yang 

terlihat sedang bersemadi. Jarak pandang dalam penggambaran subyek ini secara 

medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada bagian latar belakang terdapat penggambaran siluet 

semak-semak yang diblok dengan warna hitam. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran ekspresi 

wajah subyek Kalabendana. Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna 

hitam sehingga subyek gambar sangat terlihat jelas. 

Panel keempat merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran ekspresi 

wajah subyek Raden Bima. Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna 

hitam sehingga subyek gambar sangat terlihat jelas. 

Panel kelima merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran subyek Kalabendana 

yang sedang berlari. Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam 

sehingga subyek gambar sangat terlihat jelas. 

Panel keenam merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggamabaran subyek 
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Raden Antasena yang berbentuk manusia dengan sungut dan sisik seperti naga 

tampak muncul dari dalam tanah, adegan ini diperjelas dengan sound 

lettering/sound effect “BRAK!!!”. Subyek Raden Antasena berkumis dan 

memakai gelung sapit urang. 

Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek gambar yaitu Raden 

Kalabendana dan Raden Antasena. Pada panel ini tampak dalam posisi 

berhadapan dan terlihat sedang bercakap-cakap. Raden Antasena terlihat memberi 

hormat kepada Raden Kalabendana yang lebih tua. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggambaran Raden 

Kalabendana sedang memandangi sisi kanan gambar. 

Panel kesembilan merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggmbaran subyek 

Raden Antasena yang terlihat memberi hormat kepada Raden Kalabendana pada 

panel sebelumnya. 

Panel kesepuluh merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek gambar yaitu Raden 

Kalabendana dan Raden Antasena. Pada panel ini tampak dalam posisi 
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memandang dalam satu arah yaitu sebelah kanan gambar. Hal tersebut merupakan 

pengambaran subyek sedang berjalan. 

Panel kesebelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggmbaran subyek Raden 

Gatotkaca yang sedang dihukum cambuk oleh Raden Arjuna, diperjelas dengan 

sound lettering/sound effect  “CTAR”. Tampak Raden Gatotkaca sangat kesakitan 

pada panel ini, terlihat dari ekspresi Raden Gatotkaca yang pasrah dan tidak 

melawan. 

Panel keduabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat empat subyek gambar yaitu 

Raden Kalabendana, Raden Antasena, Raden Gatotkaca dan Raden Arjuna. 

Tampak subyek Raden Kalabendana dan Raden Antasena sedang memperhatikan 

Raden Gatotkaca yang sedang dihukum cambuk oleh Raden Arjuna, diperjelas 

dengan sound lettering/sound effect “CTAR!!!” “CTAR!!!” “CTAR!!!”. Pada 

bagian latar belakang panel terdapat pengambaran siluet prajurit Madukara 

dengan warna putih. 

Panel ketigabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran ekspresi wajah 

subyek Raden Antasena yang sedang tertawa mengejek menyaksikan kejadian 

pada panel sebelumnya. 
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Panel keempatbelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat tiga subyek gambar yaitu 

Raden Antasena, Gatotkaca dan Raden Arjuna. Tampak subyek Raden Antasena 

sedang berada disamping Raden Gatotkaca yang sedang dihukum cambuk oleh 

Raden Arjuna. Terlihat Raden Antasena sedang bercakap-cakap dengan Raden 

Gatotkaca, sedangkan Raden Arjuna digambarkan hanya terlihat sebagian tangan 

dan kaki sebelah kanan saja. Pada bagian latar belakang panel terdapat 

pengambaran siluet prajurit Madukara dengan warna putih dan di atasnya diblok 

dengan warna hitam sehingga siluet warna prajurit Madukara sangat terlihat jelas. 

Lembar kedua : Halaman 53 

Panel pertama berbentuk panel terbuka terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek gambar yaitu Raden 

Antasena dan Raden Gatotkaca. Tampak subyek Raden Antasena sedang berada 

disamping Raden Gatotkaca yang sedang dihukum cambuk oleh Raden Arjuna. 

Raden Antasena terlihat melindungi Raden Gatotkaca, dengan menghadang 

cambukan Arjuna. 

Panel kedua merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Raden Arjuna yang 

tampak geram atas perbuatan Raden Antasena pada panel sebelumnya. Raden 
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Arjuna tampak masih memegang cambuk yang masih bersinar bersiap 

mencambuk Raden Gatotkaca. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang utuh) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat enam subyek gambar yaitu subyek 

Raden Dursasana, Raden Kartamarma, Adipati Karna dan prajurit Kurawa yang 

lain. Terlihat kumpulan subyek tersebut bersiap menyerang Raden Antasena 

karena tidak terima hukuman atas Raden Gatotkaca dihentikan. Serangan tersebut 

ditandai dengan sound lettering “HEAH!!!” “HEAH!!!”. Latar belakang pada 

panel ini diblok dengan warna hitam sehingga subyek gambar sangat terlihat jelas. 

Panel keempat merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek gambar yaitu 

subyek Patih Sangkuni dan Prabu Duryudana. Subyek Patih sangkuni berbentuk 

manusia tua dengan kumis dan jenggot panjang, bertelanjang dada, dengan rambut 

yang ditutup topong kethu, memakai kalung ber-ulur-ulur, memakai kain dan 

bercelana hitam. Terlihat kedua subyek berdiri berdampingan mengamati 

keadaan, memilih tidak terlibat pertarungan. 

Panel kelima berbentuk panel tertutup dengan pengambilan jarak pandang 

dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat satu subyek gambar, yaitu subyek Adipati Karna yang sedang bersiap 

memanah. 
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Panel keenam merupakan panel terbuka dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam 

panel ini terdapat satu subyek gambar, yaitu subyek Raden Antasena yang sedang 

menangkis semua serangan. Tampak Raden Antasena kebal dengan kulit sekeras 

baja sehingga semua senjata yang mengenai tubuhnya patah, ditandai dengan 

sound lettering “TRANG!!!” “TRANG!!!” “CLANG!!!” “CLANG!!!” “BRAK!”. 

Panel ketujuh merupakan panel terbuka dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam 

panel ini terdapat satu subyek gambar, yaitu subyek Raden Antasena yang kebal 

terhadap semua serangan. Kulit Raden Antasena sekeras baja sehingga semua 

anak panah yang mengenai tubuhnya patah menjadi dua, diperjelas dengan sound 

lettering/sound effect “TRANG!!!” “CLANG!!!” 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup dangan pengambilan gambar 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Raden Antasena 

yang bersiap menyerang dengan sungut beracunnya. Latar belakang pada panel ini 

diblok dengan warna hitam sehingga ekspresi subyek Raden Antasena sangat 

terlihat jelas. 

Panel kesembilan merupakan panel terbuka dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam 
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panel ini terdapat subyek gambar yang dibuat dengan siluet warna hitam dan 

ditambahkan garis aksi ditengah suyek. Garis aksi digunakan penulis untuk 

mengambarkan gerakan cepat dari serangan Antasena, sedangkan siluet hitam 

adalah pasukan yang terkena kesaktian sungut Raden Antasena hinggga terbakar. 

Penggambaran siluet hitam yang menjadi korban serangan Raden 

Antasena diperjelas pada panel 10, 11, 12 dan 13 dengan pengambilan gambar 

secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata) dengan latar belakan warna hitam sehingga 

subyek gambar terlihat jelas. Beberapa subyek yang merupakan korban sungut 

Raden Antasena, yang terdapat pada empat panel tersebut adalah Raden Arjuna, 

Raden Dursasana, Raden Kartamarma dan Adipati Karna, diperjelas dengan 

sound lettering “ARGH!!!” “ARGH!!!”. Sedangkan pada panel 14 terdapat 

penggambaran sungut Raden Antasena yang beru saja menyerang dengan 

pengambilan gambar secara extreme close up (jarak pandang sangat dekat) dengan 

sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). 

Panel kelimabelas merupakan panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam 

panel ini terdapat subyek Raden Antasena yang sedang berdialog dengan 

memandang bagian tengah gambar komik atau dapat di sebut juga memandang 

panel berikutnya. 

Panel keenambelas merupakan panel terbuka dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara full shot (jarak pandang penuh) 
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dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat satu subyek gambar, yaitu subyek Raden Bima yang memandang pada 

panel sebelumnya. 

Panel keenambelas merupakan panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang low angle (sudut padang bawah). Dalam panel 

ini terdapat dua subyek gambar, yaitu subyek Raden Antasena dan Raden Bima. 

Tampak subyek Raden Bima bersiap menyerang Raden Antasena dengan senjata 

gada yang berbentuk bulat besar.  

4.5.3 Analisis Formal 

Tata cara dalam pembacaan komik pada halaman 52 dan 53 chapter 4, 

mempunyai bagan alur pembacaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip IV chapter 4 (halaman 52 dan 53) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012). 
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Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar. Selain pada kontur subyek 

gambar, juga terdapat pada garis-garis searah yang rapat pada penggambaran 

kumis, jenggot, rambut subyek gambar dan penggambaran garis aksi pada adegan 

pertarungan/perkelahian dalam komik (halaman 52 panel 6 dan halaman 53 panel 

9 dan 17). Penggunaan garis-garis tersebut secra tidak langsung menimbulkan 

kesan tekstur pada gambar. Sedangkan garis-garis arsiran sejajar yang digunakan 

dalam penggambar tubuh dan aksesoris subyek gambar untuk memberi  kesan 

volume pada gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran dan oval, 

sehingga gambar tekesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk 

persegi empat, namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih 

miring pada beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium. 

Penggunaan garis yang lebih miring dalam gambar agar terkesan bergerak dan 

gambar terlihat dinamis. Sedangkan raut yang digunakan pada balon kata 

sebagian besar berbentuk oval dengan berbagai macam variasi bentuk agar tidak 

monoton. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam balon kata dan 

sound lettering/sound effect. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata 

adalah jenis Comic Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja 

penulis menggunakan jenis huruf Comic Sans MS, karena jenis huruf tersebut 

memang diperuntukan untuk komik dan menurut penulis jenis huruf tersebut lebih 



 
 

 
 

177 

mudah dibaca dibandingkan jenis huruf lain. Sedangkan huruf yang dibuat dengan 

huruf besar semua tanpa huruf kecil, sesuai dengan pendapat McCloud (2008: 

144-145), bahwa jenis huruf besar lebih enak dan mudah dibaca dibandingkan 

penggunaan huru kecil maupun variasi huruf besar dan kecil. Sedangkan 

penulisan sound lettering/sound effect, dibuat dengan cara manual pada waktu 

pembuatan gambar komik dan juga ada penambahan sound lettering/sound effect 

pada saat pembuatan balon kata dengan menggunakan software photoscape 

(halaman 52 panel 6 dan 11 serta halaman 53 panel 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 dan 

14). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan Pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman pada gambar 

komik. Menurut McCloud (2008:170-171), istilah perspektif menyangkut semua 

usaha untuk menampilkan dunia 3 dimensi ke dalam permukaan 2 dimensi. 

Menggambar dengan teknik perspektif tidak harus sulit, bahkan dengan 

pendekatan yang tepat maka akan menghasilkan gambar yang menarik. 

Pendekatan yang dapat digunakan penulis dalam memberikan kesan perspektif 

dalam gambar komik yaitu dengan cara menimpa gambar dengan gambar lain, 

dengan perbandingan ukuran subyek, memudarkan latar belakang dan mengatur 

posisi subyek dalam panel. 

Pendekatan perspektif dengan cara menimpa gambar terdapat pada panel 

12 dan 14 halaman 52 dan panel 1 dan 3 halaman 53, subyek satu dengan yang 

lain digambar saling menimpa. Pendekatan prespektif dengan cara pengaturan 

posisi subyek gambar dan memberikan perbandingan ukuran subyek, seperti pada 
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panel 11 halaman 52 subyek gambar yang berada didepan dibuat lebih besar 

dibandingkan subyek yang berada jauh dibelakang subyek depan. Subyek yang 

berada di depan digambar menimpa subyek yang ada di belakangnya (panel 12 

dan 14 halaman 52 dan panel 1, 3 dan 9 halaman 53). Dalam penerapan prinsip 

gelap terang pada gambar, penulis menggunakan teknik arsir searah dan blok 

warna hitam pada pada latar belakang maupun subyek gambar. Hal ini dilakukan 

penulis sebagai cara pendekatan prespektif dengan memudarkan latar belakang 

gambar, dengan membuat blok warna hitam.  

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek-subjek gambar komik. Mencakupi keselarasan unsur-

unsur garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan 

fungsi terdapat dari alunan cerita yang runtut dimulai dari pertemuan dengan 

Dewi Pergiwa, Lesmana Mandarakumara mendahului melamar Dewi Pergiwa, 

Gatotkaca yang dihukum karena memasuki kaputren madukara tanpa izin, 

Gatotkaca ditolong oleh Antasena dengan mengalahkan tentara Kurawa, Antasena 

disadarkan oleh Antareja, segera menyembuhkan seluruh tentara yang dikalahkan 

dengan syarat Raden Gatotkaca dinikahkan dengan Dewi Pergiwa dan akhirnya 

Raden Arjuna menyadari kesalahannya, Raden Gatotkaca akan dinikahkan dengan 

Dewi Pergiwa. 
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Prinsip irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca 

adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penulis menggunakan 

irama alternatif jikadilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang saling 

silih berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar dan balon kata dengan 

raut geometris pada panel komik. Penerapan irama progresif dilihat dari unsur-

unsurnya yang berkembang secara berangsur-angsur atau bertingkat. Dalam 

beberapa halaman komik, penulis juga menggunakan irama flowing karena 

menggunakan irama garis yang mengalun, berombak dan mengalir 

berkesinambungan pada penggambaran pogog karakter Raden Bima, Raden 

Antasena, Raden Gatotkaca dan Raden Arjuna. 

Penerapan prinsip dominasi adalah dengan cara pengelompokan bagian, 

pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik Banjaran Gatotkaca 

keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, seperti adanya 

pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan mengatur 

kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis, pemberian background 

warna hitam agar memberikan kontras dan kedalaman. Penerapan prinsip 

perkecualian dalam komik terdapat pada variasi dalam penggunaan panel dengan 

subyek gambar yang terkadang dibuat tanpa panel. Selain itu pembuatan subyek 

utama yang digambar lebih detail dibandingakan pada background adalah cara 

yang digunakan penulis dalam memberikan tekanan pada gambar. 

Penerapan prinsip keseimbangan dalam karya ini menggunakan 

pengaturan bobot visual dalam karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh 

latar atau kedudukan, ukuran, kualitas, warna, raut dan jumlah bagian-bagian 
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dalam komposisi. Prinsip keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, 

dilihat dari gambar yang memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada 

setiap sisinya. Bila dilihat secara seksama gambar seakan terpisah menjadi dua 

sisi bagian kanan dan kiri. Subyek kanan dan kiri gambar dipisahkan oleh garis 

imajiner yang membagi dua tiap halaman komik. Subyek kanan dan kiri dapat 

dikatakan memiliki bobot visual yang sama sehingga menciptakan keseimbangan 

asimetris yang dinamis. 

Penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

yang serasi. Dalam Chibi character yang digunakan penulis adalah distorsi dari 

ukuran manusia sebenarnya, walaupun terdapat penyimpangan proporsi namun 

dari ukuran dan bentuk karakter chibi menujukan hubungan yang serasi karena 

merujuk proporsi anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang bersifat imut dan 

lucu.  

4.5.4. Analisis Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137 – 138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonist atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Kisah Cinta Gatotkaca” pada chapter 4 juga terdapat berbagai jenis karakter 
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diatas. Berikut adalah rincian jenis karakter yang terdapat dalam komik Banjaran 

Gatotkaca chapter 4 dimulai dari karakter protagonis, antagonis, sidekick, 

kontagonis dan karakter skeptis: 

Karakter protagonis dalam chapter 4 adalah tokoh Gatotkaca, Dewi 

Pergiwa dan Pergiwati yang mewakili kebaikan/kebenaran danpatut ditiru oleh 

pembaca, sedangkan tokoh antagonis dalam chapter ini adalah Raden Lesmana 

Mandrakumara, Patih Sangkuni, Raden Dursasana, Raden Kartamarma, Adipati 

Karna, Prabu Duryudana dan seluruh pasukan Kurawa yang mewakili 

kejahatan/keburukan yang tidak patut ditiru oleh pembaca. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Raden Kalabendana, 

Raden Antasena dan Raden Antareja karena selalu membatu tokoh Raden 

Gatotkaca, sedangkan tokoh kontagonis dalam chapter ini adalah tokoh Raden 

Arjuna dan Resi Durna yang menyusahkan tokoh Raden Gatotkaca dan sebagai 

karakter skeptis dalam chapter ini adalah tokoh Raden Bima (ayah Gatotkaca) dan 

Prabu Kresna (raja Dwarawati). 

Dalam cerita chapter 4, menceritakan kisah cinta Gatotkaca yang penuh 

liku-liku dan hambatan. Dalam chapter ini terdapat pesan moral (nilai-nilai 

positif) yang ingin disampaikan/ditanamkan penulis kepada pembaca. Pesan 

moral (nilai-nilai positif) tersebut adalah pengornanan dan perjuangan yang tidak 

kenal lelah dan takut Gatotkaca dalam meraih cintanya, walaupun penuh 

rintangan. Sifat inilah yang patut ditiru oleh pembaca. Dalam berusaha mengapai 

cita-cita perlu adanya pengorbanan, kerja keras, perjuangan yang tidak kenal lelah 

dan takut. 
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4.6 Karya Strip V Chapter 5 

Karya yang akan di analisis dalam chapter 5 adalah karya pada halaman 62 

dan 63, dengan perincian karya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Strip V dalam chapter 5, gambar yang akan dianalisis (halaman 62 dan 63) 

(Dokumentasi Penulis,tahun 2012) 

 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter 1 : Kutukan Kalabendana 

Jumlah halaman : 8 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.6.2 Deskripsi Karya 

Chapter kelima berjudul “Kutukan Kalabendana”, bercerita mengenai 

sumpah Kalabendana yang diucapkan untuk mengutuk Raden Gatotkaca, 

keponakannya sendiri. Dalam cerita komik di atas, kisah “Kutukan Kalabendana” 

diawali dengan Raden Abimanyu datang ke Pringgadani bermaksud mengajak 

Raden Gatotkaca ke negara Wirata bermaksud mengikuti sayembara Dewi Utari 

karena Raden Abimanyu tidak kunjung diberi momongan. Raden Gatotkaca 

menyanggupi pergi bersama Raden Abimanyu ke negeri Wirata secara rahasia 

tanpa diketahui Dewi Siti Sundari, istri Raden Abimanyu. Beberapa saat 

kemudian, Dewi Siti Sundari datang ke pringgadani mencari untuk mencari 

suaminya. Sesuai perkataan Raden Gatotkaca bahwa Raden Abimanyu dan Raden 

Gatotkaca pergi untuk bersemadi, Kalabendana menjawab demikian. Raden 

Kalabendana diminta mengantarkan Dewi Siti Sundari untuk menyusul Raden 

Abimanyu. Akhirnya Raden Kalabendan menyagupi untuk membantu Dewi Siti 

Sundari, Melalui aroma tubuh Raden Gatotkaca Raden Kalabendana mengikuti 

Raden Gatotkaca dan Raden Abimnyu menuju negeri Wirata. 

Raden Abimanyu mengikuti sayembara di Wirata dan dapat mengalahkan 

para putra mahkota Wirata yaitu Raden Seta, Utara dan Wratsangka sehingga 

Raden Abimanyu memenangkan sayembara. Pernikahan Raden Abimanyu dan 

Dewi Utari segera dilaksanakan. Dewi Siti Sundari yang telah tiba di Wirata 

dikejutkan dengan pernikahan diam-diam suaminya. Dengan rasa sedih dan 

kecewa Dewi Siti Sundari memberikan sumpah mengutuk Raden Abimanyu, 

kelak dalam perang Baratayuda mati secara tragis dengan luka arang kranjang 
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(luka yang sangat banyak bagaikan lubang yang terdapat dalam keranjang) 

banyaknya. 

Raden Abimanyu marah besar, menumpahkan kekecewaannya kepada 

Raden Gatotkaca. Raden Abimanyu menyebut Raden Gatotkaca tidak dapat 

menyimpan rahasia. Raden Gatotkaca marah bukan main oleh perkataan 

Abimanyu. Raden Gatotkaca menyalahkan Raden Kalabendana karena semua ini 

terjadi karena salah Kalabendana. Dengan kekuatan yang sangat besar 

ditempelenglah Raden Kalabendana hingga tewas seketika dalam sekali pukul, 

tewaslah paman Gatotkaca ditangan keponakannya sendiri. 

Sukma Kalabendana memberikan sumpah, kelak dalam Baratayuda Raden 

Gatotkaca akan mati oleh pamannya sendiri dan pada saat itu sukma Raden 

Kalabendana akan membalas dendam. Sukma kalabendana berjanji akan 

menunggu Raden Gatotkaca di balik awan karena pada saat itu gatotkaca 

menemui ajalnya dan bersama naik kesurga. Gatotkaca menyesal akan 

perbuatannya. 

Pada chapter 5 penulis hanya akan menganalisis 2 halaman gambar saja 

yaitu halaman 62 dan 63 yang menggambarkan akhir konflik pada chapter 5 dan 

halaman pembuka chapter 6.  Pada halaman 62 terdiri dari 14 panel, 4 panel 

terbuka dan 10 panel tertutup. Sedangkan pada halaman 63 terdiri dari 2 panel, 

berbentuk 2 panel tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 9 tokoh komik yaitu 

Raden Abimanyu, Raden Kalabendana, Raden Gatotkaca, Prabu Salya, Prabu 

Kresna, Adipati Karna, Raden Arjuna, Prabu Duryudana dan Raden Bima. 

Kesepuluh tokoh ini berpenampilan khas dunia pewayangan, seperti memakai 
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pakaian, aksesoris (anting-anting, jamang, sumping, topong, sumping, garuda 

mungkur, memakai praba, kelat bahu, gelang, kroncong), memakai kain dan 

mahkota disesuaikan perupaannya dalam wayang kulit. 

Pada Tokoh Raden Abimanyu manusia tampan dengan rambut panjang 

terurai dengan tidak memakai gelung, bertelanjang dada, tidak memakai sepatu, 

memakai kain dan bercelana hitam. Tokoh Raden Abimanyu juga memakai 

aksesoris antara lain: pogog sebagai penganti jamang, memakai garuda mungkur, 

kalung dan dan sumping. Aksesoris lainya yang dipakai, disesuaikan perupaannya 

yang ada dalam wayang kulit. 

Pada tokoh Raden Kalabendana berbentuk raksasa gemuk pendek dengan 

mata bulat membelalak, berambut pendek (cepak/kuncung) seperti anak-anak, 

berkumis, mempunyai kuku dan taring yang panjang. Memakai dengan aksesoris 

berupa anting-anting, gelang dan kalung berbentuk bunga. Tokoh Kalabendana 

bertelanjang dada, bercelana hitam serta memakai kain dan tampak pada belakang 

pinggangnya terdapat sebuah keris. 

Pada tokoh Raden Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis tebal. Sosok 

Raden Gatotkaca memakai kotang Antakusuma (rompi hitam bergambar bintang) 

serta memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Raden Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai 

jamang, sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai 

kroncong. 

Pada tokoh Prabu Salya berbetuk manusia dengan kumis cukup tebal 

dengan rambut panjang terurai. Sosok Prabu Salya memakai mahkota, praba, 
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memakai kain dan bercelana hitam. Tokoh Prabu Salya juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping, memakai garuda mungkur, kelat bahu, 

gelang, kalung, ulur-ulur dan memakai kroncong. 

Pada tokoh Prabu Kresna berbetuk manusia dengan kumis dan jenggot 

tipis. Sosok Prabu Kresna memakai mahkota, praba, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Prabu Kresna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, memakai garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, ulur-ulur dan 

memakai kroncong. 

Pada tokoh Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan 

jenggot yang pendek. Sosok Adipati Karna memakai kotang (rompi) 

Kawacayuda, memakai mahkota berbentuk topong, memakai kain dan bercelana. 

Tokoh Adipati Karna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung, 

kroncong dan memakai kotang Kawacayuda serta praba. Pada panel tersebut 

tampak bersiap memanah dengan berhadapan dengan tokoh Raden Arjuna. 

Pada tokoh Raden Arjuna berbentuk manusia tampan, bertelanjang dada, 

tidak memakai sepatu, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Raden Ajuna juga memakai aksesoris antara lain: pogog sebagai 

penganti jamang dan sumping. Aksesoris lainya tidak dipakai, disesuaikan 

perupaannya yang ada dalam wayang kulit. Dalam panel tersebut Raden Arjuna 

sedang bersiap memanah dengan anak panah yang berbentuk bulan sabit. Dalam 

dunia pewayangan panah tersebut disebut panah Pasopati yang hanya dimiliki 

oleh Raden Arjuna. 
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Pada tokoh Prabu Duryudana, berbentuk manusia dengan kumis dan 

jenggot panjang. Sosok Prabu Duryudana bertelanjang dada, memakai mahkota, 

memakai kain dan bercelana. Tokoh Prabu Duryudana juga memakai aksesoris 

lain yaitu: memakai jamang, sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, 

kelat bahu, gelang, kalung, ulur-ulur, kroncong dan memakai praba. Aksesoris 

yang digunakan Prabu Duryudana adalah aksesoris khas yang digunakan raja 

besar dunia pewayangan. Dalam panel tersebut tampak Prabu Duryudana 

membawa gada dengan posisi bersiap untuk menyerang. 

Pada tokoh Raden Bima, berbentuk manusia tinggi besar dengan kumis 

dan jenggot panjang. Sosok Raden Bima bertelanjang dada, tidak memakai 

sepatu, memakai gelung sapit urang dan memakai kain poleng (kotak-kotak 

hitam-putih) dan bercelana serta pada bagian tangan  memunculkan kuku yang 

panjang yang disebut kuku pancanaka. Tokoh Raden Bima juga memakai 

aksesoris antara lain: pogog sebagai penganti jamang. Pada panel tersebut Raden 

Bima membawa gada berbentuk bulat, dengan posisi siap menyerang berhadapan 

dengan tokoh Prabu Duryudana. 

Strip V 

Lembar Pertama: Halaman 62 

Panel pertama berbentuk panel tertutup, terdapat subyek Raden Gatotkaca 

dengan pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara medium 

shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang 

sejajar mata). Tampak Raden Gatotkaca sedang memendangi sisi kanan gambar 

(panel kedua). 
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Panel kedua berbentuk panel tertutup, terdapat subyek Raden Kalabendana 

dengan pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara medium 

shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang 

sejajar mata). Tampak Raden Kalabendana sedang memandangi sisi kiri gambar 

(panel pertama). 

Panel ketiga merupakan panel terbuka, terdapat subyek Raden Abimanyu 

dengan pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara medium 

shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang 

sejajar mata). Tampak Raden Abimanyu sedang memandangi sisi kiri gambar 

dengan ekspresi marah. Tokoh Raden Abimanyu berambut panjang terurai dengan 

tidak memakai gelung, bertelanjang dada, memakai kain dan bercelana hitam, 

memakai aksesoris antara lain: pogog sebagai penganti jamang, memakai garuda 

mungkur, kalung dan dan sumping. 

Panel keempat merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran subyek Raden 

Gatotkaca dan Raden Abimanyu yang tampak sedang bercakap-cakap dengan 

penggambaran tampak samping. Terlihat subyek Abimanyu marah dengan 

mengacungkan jarinya kepada Raden Gatotkaca. 

Panel kelima merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini Pada panel ini tampak pengambaran subyek 

Raden Abimanyu yang digambar tampak depan dengan ekspresi marah. Latar 
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belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam sehingga subyek gambar 

sangat terlihat jelas. 

Panel keenam merupakan panel terbuka, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini Raden Gatotkacata tampak sangat 

marah dengan mengepalkan telapak tangan dan memandang subyek yang ada 

pada panel berikutnya. 

Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini subyek Raden Kalabendana terlihat 

sedang memandang panel sebelumnya sehingga panel dengan subyek Raden 

Gatotkaca dan Kalabendana saling berhadapan. 

Panel kedelapan merupakan panel terbuka terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggambaran Raden 

Abimanyu yang sedang berjalan menjahuhi panel sebelumnya dengan ekspresi 

kecewa. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup dengan penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggmbaran dengan jarak dekat 

tangan kanan Raden Gatotkaca yang terlihat sedang bersiap untuk memukul 

dengan penuh amarah, diperjelas dengan sound lettering/sound effect 

“HERAGHHH!!!”. 
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Panel kesepuluh merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek gambar yaitu Raden 

Gatokaca dan Raden Kalabendana. Subyek Raden Gatotkaca tampak sedang 

memukul Raden Kalabendana dengan tangan kanan yang ditampilkan pada panel 

sebelumnya, diperjelas dengan sound lettering/sound effect “BRAK!!!”. 

Panel kesebelas merupakan panel terbuka dengan penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggmbaran subyek secara jarak 

dekat kaki Raden Kalabendana yang melayang setelah dipukul oleh Raden 

Gatotkaca, diperjelas dengan penambahan garis aksi agar subyek kaki Raden 

Kalabendana terkesan bergerak. 

Panel keduabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Raden 

Kalabendana yang sudah jatuh dengan mulut yang memuntahkan darah. Tampak 

subyek Raden Kalabendana tidak bergerak, tewas karena pukulan Raden 

Gatotkaca. 

Panel ketigabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran sukma Raden 

Kalabendana yang memandangi panel sebelumnya. Latar belakang pada panel ini 

diblok dengan warna hitam sehingga subyek gambar sangat terlihat jelas. 
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Panel keempatbelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat dua subyek yaitu Raden 

Gatotkaca dan Raden Kalabendana. Tampak subyek Raden Gatotkaca sedang 

menangisi mayat Raden Kalabendana dalam rangkulannya. Sangat terlihat 

kesedihan subyek Raden Gatotkaca hingga menitikan air mata. 

Lembar kedua : Halaman 63 

Panel pertama berbentuk panel tertutup terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat tujuh subyek gambar yaitu 

Prabu Salya, Prabu Kresna, Adipati Karna, Raden Arjuna, Prabu Duryudana, 

Raden Bima dengan posisi saling berhadapan dan subyek Raden Gatotkaca berada 

ditengah gambar diantara dua sisi subyek kanan dan kiri yang saling berhadapan. 

Subyek Raden Gatotkaca berada ditengah panel digambar dengan tampak 

depan sedangkan enam subyek lainnya digambar tampak saling berhadapan pada 

posisi tampak samping dengan posisi siap tempur. Tiga subyek sebelah kiri kertas 

gambar adalah Prabu Salya, Adipati Karna dan Prabu Duryudana berhadapan 

dengan subyek sebelah kanan kertas gambar yaitu Prabu Kresna, Raden Arjuna 

dan Raden Bima. Subyek Adipati Karna bersiap memanah berhadapan dengan 

Raden Arjuna yang juga pada posisi siap memanah, sedangkan subyek Prabu 

Duryudana dan Raden Bisma bersiap berperang dengan senjata gada ditangan. 

Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam sehingga subyek 

gambar sangat terlihat jelas. 
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Pada panel pertama juga terdapat unsur verbal yang merupakan keterangan 

gambar. Unsur verbal tersebut adalah tulisan “ CHAPTER 6: PERANG BESAR 

BARATHAYUDA” yang merupakan keterangan gambar halaman pembuka 

chapter berikutnya. 

Panel kedua merupakan panel tertutup dengan warna hitam dan digunakan 

sebagai narasi yang berisi teks/tulisan yang berwarna putih. Narasi tersebut 

menjelaskan sebab terjadinya perang Baratayuda pada chapter berikutnya. 

4.6.3 Analisis Formal 

Tata cara pembacaan komik pada halaman 62 dan 63 chapter 5, 

mempunyai bagan alur pembacaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip V chapter 5 (halaman 62 dan 63) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

 

Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar. Selain pada kontur subyek 

gambar, juga terdapat pada garis-garis searah yang rapat pada penggambaran 

kumis, jenggot dan rambut subyek gambar dan penggambaran garis aksi pada 

komik (halaman 62 panel 10 dan 11). Penggunaan garis-garis tersebut secra tidak 
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langsung menimbulkan kesan tekstur pada gambar. Sedangkan garis-garis arsiran 

sejajar yang digunakan dalam penggambar tubuh dan aksesoris subyek gambar 

akan memberi  kesan volume pada gambar.  

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran dan oval, 

sehingga gambar tekesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk 

persegi empat, namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih 

miring pada beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium. 

Pengguanaan garis yang lebih miring untuk memberikan kesan bergerak dan agar 

gambar teksesan lebih dinamis. Sedangkan raut yang digunakan pada balon kata 

sebagian besar berbentuk oval dengan berbagai macam variasi bentuk dengan 

penggunaan variasi warna. Biasanya balon kata dibuat dengan warna putih dangan 

teks/tulisan hitam, namun penulis mengkombinasikan balon kata hitam dangan 

teks/tulisan putih sebagai aksentuasi dan variasi. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam balon kata dan 

sound lettering. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata adalah Comic 

Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja penulis menggunakan 

huruf Comic Sans MS, karena menurut penulis jenis huruf tersebut lebih mudah 

dibaca dan memang jenis huruf tersebut sesuai/cocok digunakan untuk komik. 

Sedangkan huruf yang dibuat dengan huruf besar semua tanpa perpaduan huruf 

kecil dengan huruf Comic Sans MS, sesuai dengan pendapat McCloud (2008: 144-

145), bahwa jenis huruf besar lebih enak dan mudah dibaca dibandingkan 
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penggunaan huruf kecil maupun variasi penggunaan huruf besar dan kecil. 

Sedangkan penulisan sound lettering, dibuat dengan cara manual pada waktu 

pembuatan gambar komik. Namun juga ada penambahan sound lettering pada saat 

pembuatan balon kata dengan menggunkan software photoscape (panel 9 halaman 

62). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan Pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Prinsip 

perspektif penulis gunakan dengan cara pengaturan pengambilan subyek gambar 

dengan memperhatikan sudut pandangnya, seperti pada halaman 65 subyek 

gambar yang berada didepan dibuat lebih besar dibandingkan subyek yang berada 

jauh dibelakang subyek depan. Dalam penerapan prinsip gelap terang pada 

gambar, penulis menggunakan teknik arsir searah dan blok warna hitam pada pada 

latar belakang maupun subyek gambar agar memberikan kesan volume dan 

kedalaman pada gambar.  

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek-subjek gambar komik. Mencakupi keselarasan unsur-

unsur garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan 

fungsi terdapat dari alunan cerita yang runtut dimulai dari Raden Abimanyu dan 

Raden Gatotkaca pergi ke Wirata, diikuti Dewi Siti Sundari dan Kalabendana, 

Abimanyu memengangkan sayembara dan menikah dengan Dewi Utari, Dewi Siti 
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Sundari murka member kutukan pada Abimanyu, dan Gatotkaca yang kecewa 

menampar Kalabendana, tidak sengaja membunuhnya. 

Prinsip irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca 

adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penulis menerapankan 

irama alternatif jika dilihat dari unsur-unsur gambar yang disusun terkadang 

saling silih berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar dan balon kata 

dan raut geometris pada panel komik serta bersifat progresif apabila dilihat 

unsurnya berkembang secara berangsur-angsur atau bertingkat. Dalam beberapa 

halaman komik, penulis juga menggunakan irama flowing karena menggunakan 

irama garis yang mengalun, berombak dan mengalir berkesinambungan pada 

pogog karakter Gatotkaca dan balon kata berbentuk bergerigi pada halaman 62 

bagian bawah. 

Penerapan prinsip dominasi adalah dengan cara pengelompokan bagian, 

pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik Banjaran Gatotkaca 

keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, seperti adanya 

pengelompokan bagian subyek gambar pada panel pertama halaman 6, subyek-

subyeknya diatur dalam bagian kanan dan kiri. Dalam pengaturan arah, dilakukan 

dengan mengatur kedudukan subyek gambar. Hal ini terlihat pada halaman 63, 

terdapat subyek gambar yang dibuat saling berhadapan antara subyek kanan dan 

kiri gambar. Pengaturan unsur garis terdapat pada visualisasi rambut, kumis dan 

jenggot pada subyek gambar. Dalam memberikan kontras dan kedalaman pada 

gambar penulis memberikan background warna hitam. Sedangkan penerapan 

doninasi dengan perkecualian yaitu penggunaan variasi panel komik dan 
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terkadang subyek gambar dibuat dalam keadaan tanpa panel. Selain itu pembuatan 

subyek utama yang dibuat dengan ukuran lebih besar dari subyek lain dan 

pembuatan subyek utama yang digambar lebih detail dibandingakan pada 

background yang dibuat tipis, adalah beberapa cara yang digunakan penulis dalam 

memberikan penekanan dalam gambar. 

Keseimbangan dalam karya ini yaitu dengan pengaturan bobot visual 

dalam karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau kedudukan, 

ukuran, kualitas, warna, raut dan jumlah bagian-bagian dalam komposisi. 

Keseimbangan asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari gambar yang 

memiliki perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. Bila dilihat 

secara seksama gambar seakan terpisah menjadi dua sisi bagian kanan dan kiri. 

Subyek kanan dan kiri gambar dipisahkan oleh garis imajiner yang membagi dua 

tiap halaman komik. Apabila diamati subyek kanan dan kiri gambar memiliki 

bobot visual yang sama sehingga menciptakan keseimbangan asimetris yang 

dinamis. 

Penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

yang serasi. Dalam chibi character yang digunakan penulis adalah distorsi dari 

ukuran manusia sebenarnya. Walaupun terdapat penyimpangan proporsi, namun 

dari ukuran dan bentuk karakter chibi menujukan hubungan yang serasi karena 

merujuk proporsi anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang bersifat imut dan 

lucu. 
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4.6.4. Analisis Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137 – 138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonis atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Kutukan Kalabendana” pada chapter 5 juga terdapat berbagai jenis karakter 

diatas. Berikut adalah rincian jenis-jenis karakter yang terdapat dalam komik 

Banjaran Gatotkaca chapter 5: 

Karakter protagonis dalam chapter 5 adalah tokoh Dewi Siti Sundari dan 

Kalabendana mewakili kebenaran/kebaikan yang patut ditiru oleh pembaca, 

sedangkan tokoh antagonis dalam chapter ini adalah Raden Abimanyu dan Raden 

Gatotkaca, dua karakter tersebut yang terbiasa menjadi karakter protagonis namun 

dalam chapter ini menjadi karakter antagonis karena membuat kesalahan fatal. 

Dalam chapter ini tokoh Gatotkaca secara tidak sengaja membunuh pamannya 

sendiri dan Abimanyu bersalah karena menikah lagi tanpa izin dari istri 

pertamanya yaitu Dewi Siti Sundari. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Dewi Pergiwa, Raden 

Seta, Utara dan Wratsangka yang membantu tokoh protagonis, yaitu tokoh Dewi 

Siti Sundari dan Raden Kalabendana, sedangkan tokoh kontagonis dalam chapter 

ini adalah tokoh Dewi Utari karena menjadi penyebab terjadinya permasalahan, 
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dan sebagai karakter skeptis dalam chapter ini adalah tokoh Prabu Matswapati 

(raja Negara Wirata). 

Dalam cerita chapter 4 ini menceritakan kutukan Kalabendana yang 

diberikan kepada Gatotkaca ketika Gatotkaca secara tidak sengaja membunuh 

Kalabendana, pamannya sendiri. Sebelum meninggal Kalabendana memeberikan 

laknat sumpah bahwa “kelak dalam Barathayuda Raden Gatotkaca juga akan 

terbunuh oleh pamannya sendiri”. Dalam chapter ini juga terdapat laknat sumpah 

Dewi Siti Sundari kepada Abimanyu yaitu “kelak dalam Barathayuda Raden 

Abimanyu akan tewas dengan luka arang kranjang (banyaknya luka bagaikan 

lubang dalam keranjang)“, kutukan tersebut terjadi karena kemarahan Dewi Siti 

Sundari melihat suaminya menikah lagi secara diam-diam. 

Dua kutukan diatas sangatlah mengerikan dan menjadi sejarah kelam 

generasi Pandawa, dalam dunia pewayangan kutukan tersebut akan terjadi pada 

waktunya. Inilah yang disebut hukum karma atau hukum sebab-akibat, dan 

merupakan kepercayaan masyarakat pada masa itu. “Siapa yang menanam akan 

memanen hasilnya”, seseorang yang menanam keburukan/melakukan kejahatan 

(dosa)  kelak akan mendapat balasannya. Selain pesan moral diatas dalam chapter 

ini juga terdapat pesan moral lain yang ingin disampaikan penulis kepada 

pembaca yaitu nilai kejujuran. Kejujuran harus ditempatkan di atas segalanya, 

kejujuran harus diungkapkan walaupun itu sakit dan kita harus terima perkataan 

jujur seseorang dengan tanpa sakit hati. Penulis berharap dari kisah tersebut dapat 

dijadikan pelajaran kepada pembaca untuk selalu berbuat baik dan jujur kepada 

semua orang, walaupun dalam keadaan yang sulit. 
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4.7 Karya Strip VI Chapter 6 

Karya yang akan di analisis pada chapter 6 adalah karya pada halaman 68 

dan 69, dengan perincian karya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Strip IV dalam chapter 4, gambar yang akan dianalisis (halaman 68 dan 69) 

(Dokumentasi Penulis, tahun 2012) 

 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

Judul Chapter 1 : Perang Besar Barathayuda 

Jumlah halaman : 9 Halaman 

Media  : Drawing Pen dan Spidol pada kertas 

Teknik  : Teknik Hybrid/Campuran (dengan Arsir dan Blok) 

Ukuran  : A4 

Tahun  : 2012 
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4.7.2 Deskripsi Karya 

Chapter keenam berjudul “Perang Besar Barathayuda”, bercerita 

mengenai peperangan besar antara keluarga Pandawa dan Kurawa, selama 18 hari 

di Tegal Kuruseta. Dalam cerita komik di atas, kisah “Perang Besar Barathayuda” 

diawali dengan Gugurnya Raden Utara oleh Pendeta Durna, Raden Wratsangka 

oleh Prabu Salya serta gugurnya Raden Seta oleh Resi Bisma. Semua putra 

Negara Wirata gugur dalam satu hari. 

Pada hari kedua, Resi Bisma tewas oleh Dewi Srikandi dibantu sukma 

Dewi Amba. Kemudian Raden Abimanyu mati dengan luka arang kranjang 

sesuai dengan sumpah Dewi Siti Sundari, istrinya. Raden Abimanyu yang sudah 

terluka parah di gada dan mati oleh Jayadrata. Kemudian pada sore harinya, 

Raden Jayadrata dipanah mati oleh Raden Arjuna. 

Dihari berikutnya, Adipati Karna diangkat menjadi senopati. Adipati 

Karna sangat sakti sehingga menelan banyak korban dikalangan prajurit Pandawa. 

Raden Arjuna yang diharapkan dapat melayani pertempuran dengan Adipati 

Karna, kurang sigap menangani kesaktian Adipati Karna. Oleh karena itu, Prabu 

Kresna segara memanggil Raden Gatotkaca untuk melayani kesaktian Adipati 

Karna. Raden Arjuna diminta mundur karena belum saatnya Raden Arjuna 

menghadapi Adipati Karna. 

Perang tanding antara Raden Gatotkaca melawan Adipati Karna akhirnya 

terjadi. Semua panah Adipati Karna tidak mampu melukai Raden Gatotkaca. 

Pasukan Kurawa dibuat kalang kabut oleh Gatotkaca. Adipati Karna merasa 

kuwalahan dalam menggadapi Raden Gatotkaca karena Gatotkaca dapat terbang 
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kesana-kemari secepat kilat. Karena terdesak Adipati Karna menggunakan senjata 

Kunta Wijayadanu yang seharusnya disimpan untuk membunuh Raden Arjuna. 

Senjata Kunta Wijayadanu ternyata dapat melukai kulit Raden Gatotkaca yang 

sekeras baja. Senjata Kunta Wijayadanu meluncur cepat mencari Gatotkaca. 

Siapapun yang dijadikan sasaran tidak akan pernah meleset. 

Raden Gatotkaca terbang membumbung tinggi dan bersembunyi dibalik 

awan. Ternyat dibalik awan sukma Kalabendana menemui Raden Gatotkaca dan 

mengatakan bahwa ajal Raden Gatotkaca sudah tiba. Akhirnya, senjata Kunta 

Wijayadanu dapat menembus kulit Raden Gatotkaca, melalui pusar. Pristiwa 

tersebut menjadi sarana bersatunya kembali senjata Kunta Wijayandanu dengan 

sarungnya. Darah mengucur deras bagaikan hujan dalam keadaan sekarat 

Gatotkaca meluncur cepat jatuh ke bumi bermaksud menabrakan diri ke kereta 

Adipati Karna. Adipati Karna berhasil meloncat dan selamat, kereta Adipati 

Karna hancur lebur namun Karna berhasil selamat. Raden Gatotkaca-pun gugur 

sebagai kesatria yang gagah berani. 

Pada chapter 6 terdapat 9 gambar, namun penulis hanya menganalisis 2 

halaman gambar saja yaitu halaman 68 dan 69 yang menggambarkan akhir 

konflik (klimaks) pada chapter 6. Pada halaman 68 terdiri dari 12 panel, dan 10 

panel tertutup. Sedangkan pada halaman 69 terdiri dari 11 panel, berbentuk 5 

panel terbuka dan 6 panel tertutup. Dalam 2 halaman ini terdapat 2 tokoh komik 

yaitu Raden Gatotkaca dan Adipati Karna. Kedua tokoh ini berpenampilan khas 

dunia pewayangan, seperti memakai pakaian, aksesoris (anting-anting, jamang, 

sumping, topong, sumping, garuda mungkur, memakai praba, kelat bahu, gelang, 
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kroncong), memakai kain dan mahkota disesuaikan perupaannya dalam wayang 

kulit. 

Pada tokoh Raden Gatotkaca berbetuk manusia dengan kumis tebal. Sosok 

Raden Gatotkaca memakai kotang Antakusuma (rompi hitam bergambar bintang) 

serta memakai praba, memakai gelung sapit urang, memakai kain dan bercelana 

hitam. Tokoh Raden Gatotkaca juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai 

jamang, sumping, garuda mungkur, kelat bahu, gelang, kalung, dan memakai 

kroncong. 

Pada tokoh Adipati Karna berbentuk manusia dengan kumis tipis dan 

jenggot yang pendek. Sosok Adipati Karna memakai kotang (rompi) 

Kawacayuda, memakai mahkota berbentuk topong, memakai kain dan bercelana. 

Tokoh Adipati Karna juga memakai aksesoris lain yaitu: memakai jamang, 

sumping, garuda mungkur memakai anting-anting, kelat bahu, gelang, kalung, 

kroncong dan memakai kotang serta praba. Pada panel tersebut tampak bersiap 

memanah dengan busur dan anak panah ditangan, berhadapan dengan tokoh 

Raden Arjuna. 

Strip VI 

Lembar Pertama: Halaman 68 

Panel pertama berbentuk panel terbuka, terdapat dua subyek yaitu subyek 

Adipati Karna dan Raden Gatotkaca. Dua subyek tersebut ditampilkan dengan 

pengambilan jarak pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot 

(jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 

mata). Tampak subyek Adipati Karna sedang menghindari pukulan tangan kanan 
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subyek Raden Gatotkaca, dilengkapi dengan sound lettering/sound effect 

“HEAH!!!”. 

Panel kedua berbentuk panel tertutup dengan jarak pandang dalam 

penggambaran subyek ini secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan 

sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Tampak subyek Adipati 

Karna sedang meloncat sambil bersiap melepaskan tiga anak panah kepada 

subyek Raden Gatotkaca, sambil menghindari pukulan tangan kiri Raden 

Gatotkaca. 

Panel ketiga merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran subyek Adipati 

Karna yang melepaskan tiga anak panah secara bersamaan, dengan visualisai tiga 

garis aksi diperjelas dengan sound lettering/sound effect “SWING!!!” 

“SWING!!!” “SWING!!!”. 

Panel keempat merupakan panel terbuka terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran subyek Raden 

Gatotkaca menangkis ketiga anak panah yang dilepaskan pada panel sebelumnya 

sehingga ketiga anak panah tersebut patah, diperjelas dengan sound lettering 

“TANG!!!” “KLANG!!!” “TANG!!!”. 

Panel kelima merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini Pada panel ini tampak pengambaran 
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subyek Adipati Karna kesakitan menerima pukulan Raden Gatotkaca sehingga 

kotang Kawacayuda hancur, adegan ini diperjelas dengan sound lettering 

“BLAR!!!”. Latar belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam sehingga 

subyek gambar sangat terlihat jelas. 

Panel keenam merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini tampak pengambaran subyek Adipati 

Karna berhadapan dengan Raden Gatotkaca, subyek Adipati Karna ditampilkan 

tampak depan dengan memegangi dada sedangkan subyek Raden Garotkaca 

ditampilkan dengan tampak belakang. 

Panel ketujuh merupakan panel tertutup, dengan penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini subyek Adipati Karna tampak 

mengeluarkan senjata berbentuk keris dengan pegangan yang panjang seperti anak 

panah yang disebut Kunta Wijayadanu. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggambaran jarak dekat senjata 

yang dikeluarkan Adipati Karna. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggmbaran subyek Adipati 

Karna yang menyerang Raden Gatotkaca. Panel ini dibagi dua, subyek Raden 
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Gatotkaca yang berada dibawah tampak terkena pada bagian tangan karena 

berusaha menangkis senjata tersebut hingga berdarah, adegan ini diperjelas 

dengan sound lettering “CRASHH!!!”. 

Panel kesepuluh merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata) pada penggambaran tangan Raden Gatotkaca yang terluka 

hingga mengeluarkan darah. Sedangkan subyek Adipati Karna yang masih 

memegang senjata kunta Wijayadanu digambarkan lebih kecil karena berada 

dalam jarak yang lebih jauh. 

Panel kesebelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini subyek Adipati Karna tampak bersiap 

memanahkan senjata Kunta Wijayadanu kepada panel berikutnya. 

Panel keduabelas merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran 

subyek secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye 

level (sudut padang sejajar mata). Pada panel terdapat penggamabaran subyek 

Raden gatotkaca yang sedang meloncat mundur dan bersiap untuk terbang. 

Adegan meloncat ini diperjelas dengan penambahan garis aksi, agar subyek 

Raden Gatotkaca berkesan meloncat mundur. 

Lembar kedua : Halaman 69 

Panel pertama berbentuk panel terbuka terdapat penggambaran subyek 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat pengambaran sentaja Kunta 
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Wijayadanu yang melayang mengejar Raden Gatotkaca dilengkapi dengan garis 

aksi agar gambar subyek Kunta Wijayadanu berkesan terbang dengan kecepatan 

tinggi, diperjelas dengan sound lettering “WUSHHH!!!”. 

Panel kedua merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara medium shot (jarak pandang menengah) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Adipati karna yang 

memanahkan senjata Kunta Wijayadanu. Pada bagian latar belakang, 

digambarkan siluet pasukan yang sedang mengenggam tombak dengan warna 

hitam, diperjelas dengan sound lettering “SWINGG!!!”. 

Panel ketiga merupakan panel terbuka terdapat terdapat penggambaran 

subyek secara full shot (jarak pandang utuh) dengan sudut pandang eye level 

(sudut padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat penggambaran subyek Raden 

Gatotkaca yang sedang terbang kearah belakang dengan dikejar senjata Kunta 

Wijayadanu. 

Panel keempat berbentuk panel terbuka, penggambaran subyek secara full 

shot (jarak pandang utuh) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 

mata). Pada panel ini terdapat pengambaran senjata Kunta Wijayadanu yang 

melayang mengejar sunbyek Raden Gatotkaca digambar dengan garis aksi agar 

gambar subyek Kunta Wijayadanu berkesan terbang dengan kecepatan tinggi 

mengejar Gatotkaca, diperjelas dengan sound lettering/sound effect 

“WUSHHH!!!”. 

Panel kelima merupakan panel tertutup, penggambaran subyek secara full 

shot (jarak pandang utuh) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar 
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mata). Pada panel ini terdapat pengambaran tampak deoasubyek Raden Gatotkaca 

yang sedang dikejar senjata Kunta Wijayadanu, diperjelas dengan sound lettering 

“WUSHHH!!!”. 

Panel keenam merupakan panel tertutup, terdapat penggambaran subyek 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat pengambaran subyek Raden 

Gatotkaca yang sedang dikejar senjata Kunta Wijayadanu masuk kedalam 

gumpalan awan, diperjelas dengan sound lettering “WUSHHH!!!”. Subyek 

Gatotkaca hanya digambar bagian kakinya saja yang terlihat dan pada bagian 

bawah terdapat gambar Kunta Wijayadanu yang sedang mengikuti. Latar 

belakang pada panel ini diblok dengan warna hitam sehingga pengambaran awan 

yang menggumpal sangat terlihat jelas. 

Panel ketujuh merupakan panel terbuka dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara full shot (jarak pandang penuh) 

dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam panel ini 

terdapat pengambaran subyek Raden Gatotkaca yang sedang terbang dilengkapi 

dengan garis aksi agar gambar subyek Gatotkaca berkesan terbang dengan 

kecepatan tinggi, adegan ini juga diperjelas dengan sound lettering/sound effect 

“WUSHHH!!!”. 

Panel kedelapan merupakan panel tertutup dengan pengambilan jarak 

pandang dalam penggambaran subyek secara medium shot (jarak pandang 

menengah) dengan sudut pandang eye level (sudut padang sejajar mata). Dalam 

panel ini terdapat dua subyek gambar, yaitu subyek Raden Kalabendana yang 
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muncul dibalik awan yang menggumpal dan subyek Raden Gatotkaca sedang 

mengamati sukma Raden Kalabendana. 

Panel kesembilan merupakan panel tertutup dangan pengambilan gambar 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat subyek Raden Gatotkaca dengan 

tangan kanan berusaha meraih subyek sukma Raden Kalabendana, namun subyek 

Raden Kalabendana tampak berubah. 

Panel kesepuluh merupakan panel tertutup dangan pengambilan gambar 

secara close up (jarak pandang dekat) dengan sudut pandang eye level (sudut 

padang sejajar mata). Pada panel ini terdapat dua subyek gambar yaitu subyek 

Raden Gatotkaca dan subyek sukma Raden Kalabendana. Pada subyek Raden 

Gatotkaca divisualisasikan dengan tangan kanan berusaha meraih subyek sukma 

Raden Kalabendana yang merupakan lanjutan pada panel sebelumnya (panel 9), 

namun subyek sukma Raden Kalabendana tersebut berubah menjadi asap/awan. 

Latar belakan pada panel ini diblok dengan warna hitam, sehingga subyek utama 

pada panel ini terlihat jelas. 

Panel kesebelas merupakan panel terbuka dangan pengambilan gambar 

secara full shot (jarak pandang penuh) dengan sudut pandang low angle (sudut 

padang bawah). Pada panel ini subyek Raden Gatotkaca terkena panah Kunta 

Wijayadanu di bagian dada, adegan ini juga diperjelas dengan sound 

lettering/sound effect “CRAZ!!!” “JCLEB!!!” “ARGHH!!!”. Tampak subyek 

Raden Gatotkaca sangat kesakitan karena panah tersebut dapat mengenai 

Gatotkaca. 



 
 

 
 

209 

4.7.3 Analisis Formal 

Dalam tata cara pembacaan komik pada chapter ini, mempunyai bagan 

alur pembacaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Gambar alur pembacaan komik dalam Strip VI chapter 6 (halaman 70 dan 71) 

Dokumentasi Penulis. 

Unsur garis sangat terlihat jelas dalam gambar. Selain pada kontur subyek 

gambar, unsur garis juga terdapat pada garis-garis searah yang rapat pada 

penggambaran kumis, jenggot, rambut subyek gambar dan penggambaran garis 

aksi pada adegan pertarungan/perkelahian dalam komik (halaman 70 panel 1, 2, 3, 

4 dan 12 serta halaman 71 panel 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 11). Penggunaan garis-garis 

tersebut secra tidak langsung menimbulkan kesan tekstur pada gambar. 

Sedangkan garis-garis arsiran sejajar yang digunakan dalam penggambar tubuh 

dan aksesoris subyek gambar memberi  kesan volume pada gambar. 

Raut yang ditampilkan dalam karya ini adalah untuk pembuatan subyek 

gambar, panel dan balon kata. Pada subyek gambar, penggunaan karakter chibi 

membuat gambar lebih banyak meggunakan raut-raut lingkaran dan oval, 
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sehingga gambar tekesan menjadi bulat. Pada panel komik, umumya berbentuk 

persegi empat, namun penulis mengkobinasikannya menjadi garis yang lebih 

miring pada beberapa bagian tertentu sehingga berbentuk lebih trapesium. 

Penggunaan garis yang miring adalah untuk memberikan kesan gerak dan gambar 

terlihat lebih dinamis. Sedangkan raut yang digunakan pada balon kata sebagian 

besar berbentuk oval dengan berbagai macam variasi bentuk. 

Unsur verbal yang terdapat pada karya ini adalah dalam balon kata dan 

sound lettering. Huruf yang digunakan penulis dalam balon kata adalah Comic 

Sans MS dengan font 36 pada software photoscape. Sengaja penulis menggunakan 

huruf Comic Sans MS, karena jenis huruf tersebut memang diperuntukan untuk 

komik dan menurut penulis jenis huruf tersebut lebih mudah dibaca. Sedangkan 

huruf yang dibuat dengan huruf besar semua tanpa huruf kecil, sesuai dengan 

pendapat McCloud (2008: 144-145), bahwa jenis huruf besar lebih enak dan 

mudah dibaca dibandingkan penggunaan huruf kecil maupun variasi huruf besar 

dan kecil. Sedangkan penulisan sound lettering, dibuat dengan cara manual pada 

waktu pembuatan gambar komik. Namun juga ada penambahan sound lettering 

pada saat pembuatan balon kata dengan menggunkan software photoscape (panel 

1, 3, 4, 5, dan 9 pada halaman 70 dan panel 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 11 ). 

Unsur ruang dalam komik dibuat dengan Pengaplikasian prinsip perspektif 

dan penggunaaan gelap terang, pemberian volume dan kedalaman. Menurut 

McCloud (2008:170-171), istilah perspektif menyangkut semua usaha 

menampilkan dunia 3 dimensi ke dalam permukaan 2 dimensi. Menggambar 

dengan teknik perspektif tidak harus sulit, bahkan dengan pendekatan yang tepat 
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maka akan menghasilkan gambar yang menarik. Pendekatan yang dapat 

digunakan dalam memberikan kesan perspektif yaitu dengan cara menimpa 

gambar, perbandingan ukuran obyek, memudarkan latar belakang dan mengatur 

posisi obyek dalam panel. 

Prinsip perspektif penulis gunakan dengan cara pengaturan posisi 

pengambilan subyek gambar dan perbandingan subyek gambar dengan 

memperhatikan sudut pandangnya, seperti pada halaman 70 panel 6 dan 10 

subyek gambar yang berada didepan dibuat lebih besar dibandingkan subyek yang 

berada jauh dibelakang subyek depan. Penggunaan gelap terang pada gambar 

penulis menggunakan teknik arsir searah dan blok warna hitam pada pada latar 

belakang maupun subyek gambar agar memberikan kesan volume dan kedalaman 

pada gambar juga sebagai cara dalam memudarkan latar belakang. 

Prinsip kesatuan tercipta dengan adanya pengatuaran prinsip keserasian 

(harmony), irama (rhythm), dominasi (emphasis), keseimbangan (balance) dan 

kesebandingan (proportion). Prinsip keserasian mencakup keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. Dalam keselarasan bentuk dicapai dengan mempertimbangkan 

keselarasan antar subjek-subjek gambar komik. Mencakupi keselarasan unsur-

unsur garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Sedangkan keselarasan 

fungsi terdapat dari alunan cerita yang runtut dimulai dari perang hari pertama, 

Gatotkaca ditunjuk sebagai senopati, dan gugurnya Gatotkaca. 

Prinsip irama yang yang digunakan dalam komik Banjaran Gatotkaca 

adalah irama alternatif, irama progresif dan irama flowing. Penerapan irama 

alternatif terdapat pada unsur-unsur gambar yang disusun terkadang saling silih 
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berganti antara raut-raut organis pada subyek gambar dan balon kata dan raut 

geometris pada panel komik serta bersifat progresif apabila dilihat unsurnya 

berkembang secara berangsur-angsur atau bertingkat. Dalam beberapa halaman 

komik, penulis juga menggunakan irama flowing karena menggunakan irama garis 

yang mengalun, berombak dan mengalir berkesinambungan. 

Penerapan prinsip dominasi dalam chapter ini adalah dengan cara 

pengelompokan bagian, pengaturan arah, kontras, dan perkecualian. Dalam komik 

Banjaran Gatotkaca keempat cara tersebut digunakan pada setiap lembarnya, 

seperti adanya pengelompokan bagian subyek gambar, pengaturan arah dengan 

mengatur kedudukan subyek gambar dan pengaturan unsur garis, pemberian 

background warna hitam agar memberikan kontras dan kedalaman. Penerapan 

prinsip dominasi dengan cara perkecualian yaitu penggunaan variasi bentuk panel 

dan terkadang subyek gambar dibuat dengan tanpa panel. Selain itu pembuatan 

subyek utama yang dibuat dengan ukuran lebih besar dari subyek lain dan 

pembuatan subyek utama yang digambar lebih detail dibandingakan pada 

background juga cara dalam memberikan tekanan dalam gambar. 

Keseimbangan dalam karya ini merupakan pengaturan bobot visual dalam 

karya dua dimensi. Pengaturan ini ditentukan oleh latar atau kedudukan, ukuran, 

kualitas, warna, raut dan jumlah bagian-bagian dalam komposisi. Keseimbangan 

asimetris digunakan dalam komik ini, dilihat dari gambar yang memiliki 

perbedaan ukuran raut dan kedudukan pada setiap sisinya. Bila dilihat secara 

seksama gambar seakan terpisah menjadi dua sisi bagian kanan dan kiri. Subyek 

kanan dan kiri gambar dipisahkan oleh garis imajiner yang membagi dua tiap 
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halaman komik. Subyek kanan dan kiri dapat dikatakan memiliki bobot visual 

yang sama sehingga menciptakan keseimbangan asimetris yang dinamis. 

Penerapan prinsip proporsi tidak harus berkaitan dengan ukuran yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (skala). Dalam prinsip proporsi dapat 

dilakukan penyimpangan-penyimpangan, namun masih dalam hubungan ukuran 

yang serasi. Dalam chibi character yang digunakan penulis adalah distorsi dari 

ukuran manusia sebenarnya, walaupun terdapat penyimpangan proporsi namun 

dari ukuran dan bentuk karakter chibi menujukan hubungan yang serasi karena 

merujuk proporsi anak kecil, kurcaci atau manusia kerdil yang bersifat imut dan 

lucu. 

4.7.4. Analisis Konten 

Dalam Maharsi (2010: 137–138), terdapat 5 jenis karakter tokoh cerita 

yaitu (1) tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan, (2) tokoh 

antagonis yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, (3) tokoh sidekick yaitu tokoh 

yang membantu tokoh protagonis, (4) tokoh kontagonis yaitu tokoh yang 

membantu tokoh antagonis dan (5) tokoh skeptis yaitu tokoh yang tidak peduli 

dengan tokoh protagonist atau bahkan pimpinan tokoh protagonis.  Dalam cerita 

“Perang Besar Baratayudha” pada chapter 6 juga terdapat berbagai jenis karakter 

diatas. Berikut adalah rincian jenis-jenis karakter yang terdapat dalam komik 

Banjaran Gatotkaca chapter 6: 

Karakter protagonis dalam chapter 6 adalah tokoh Gatotka yang dalam 

chapter ini mewakili kebaikan/kebenaran yang patut ditiru pembaca, sedangkan 

tokoh antagonis dalam chapter ini adalah Adipati Karna dan seluruh bala tentara 
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Kurawa yang mewakili kejahatan/keburukan yang tidak patut ditiru pembaca. 

Karakter sidekick dalam chapter ini adalah tokoh Raden Seta, Utara, Wratsangka, 

Arjuna, Dewi Srikandi dan Abimanyu karena membantu tokoh Gatotkaca, 

sedangkan tokoh kontagonis dalam chapter ini adalah tokoh Resi Bisma, Raden 

Jayadrata dan sukma Kalabendana karena membatu tokoh antagonis serta sebagai 

karakter skeptis dalam chapter ini adalah tokoh Prabu Kresna (raja 

Dwarawati/ahli strategi perang Pandawa). 

Dalam cerita chapter 6 menceritakan perang saudara antara keluarga 

Pandawa dan Kurawa yang disebut Perang Baratayuda. Dalam chapter ini juga 

terdapat cerita mengenai peristiwa gugurnya Raden Gatotkaca oleh Adipati Karna. 

Dalam chapter ini mengandung pesan moral yang ingin disampaikan penulis 

kepada pembaca. Pesan moral tersebut adalah lanjutan dari chapter sebelumnya 

yaitu mengenai hukum (hukum sebab-akibat). Pada chapter ini kutukan Dewi Siti 

Sundari dan Raden Kalabendana terlaksana. Raden Abimanyu tewas secara 

mengenaskan dengan luka ribuan anak panah bersarang ditubuhnya, sedangkan 

Raden Gatotkaca Gugur ditangan Adipati Karna yang ternyata adalah pamannya 

sendiri, sesuai dengan kutukan Kalabendana. 

Hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa “Siapa yang menanam akan 

memanen hasilnya”, seseorang yang menanam keburukan/ kejahatan (dosa)  akan 

mendapat balasannya. Penulis berharap dari kisah tersebut dapat dijadikan 

pelajaran kepada pembaca untuk selalu berbuat baik dan bijak dalam melangkah. 

Jika kita menanam kebaikan maka kita akan menuai kebaikan, sedangkan jika kita 

menanam keburukan, maka keburukan juga yang akan kita tuai. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dalam proyek studi ini, penulis menyajikan karya dalam bentuk buku 

komik berukuran A4 yang terdiri dari 6 chapter yaitu Kelahiran Tetuka, Senja di 

Pringgadani, Kikis Tunggarana, Kisah Cinta Gatotkaca, Kutukan Kalabendana 

dan Perang Besar Barathayuda dengan total 76 halaman menceritakan tokoh 

Gatotkaca dari lahir hingga mati.   

Penulis menggunakan chibi character (karakter chibi) dalam berkarya, 

karakter gambar dibuat dengan kepala dan mata besar, bertubuh kerdil dengan 

proporsi 1 : 3 atau 1 : 2. Penggunaan karekter chibi yang bersifat imut (cute), lucu 

akan lebih disukai anak-anak sehingga penerapan pendidikan karakter bagi anak 

dapat dilakukan dengan mengajarkan karakter dan memberikan keteladanan 

melalui komik Banjaran Gatotkaca. 

Tahapan proses berkarya dimulai dari gagasan, pengumpulan data, reduksi 

data, pembuatan storyboard, karakter cerita, sket, penintaan, scanning, editing dan 

penulisan teks, penyusunan halaman dan pencetakan karya. Berdasarkan proses 

yang dilalui tersebut penulis lebih memilih teknik hybrid karena efektif dalam 

menggabungkan teknik tradisional dengan teknik digital melalui software 

photoscape yang lebih memudahkan penulis dalam penulisan teks dan pembuatan 

balon kata. Hal tersebut berbeda jika dikerjakan secara manual. Selain itu, komik 

ini memiliki keunikan berupa perpaduan budaya lokal pada substansi (isi) dengan 
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gaya/corak (bentuk) komik Jepang sehingga berkesan imut (cute), lucu, dan sesuai 

untuk anak-anak. Namun demikian, waktu yang dibutuhkan dalam berkarya 

cukup lama sehingga menimbulkan masalah konsistensi mengingat jumlah 

gambar yang dibuat cukup banyak. 

5.2 Saran 

Penulis berharap karya komik dapat menjadi media alternatif untuk 

mewujudkan/membentuk karakter anak dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

desain komik yang nantinya dapat diterbitkan untuk kalangan yang lebih luas, 

serta untuk yang berminat membuat komik dengan chibi character dapat 

membuatnya dengan menggunakan tokoh lain dan dapat dibuat dalam format 

berwarna. 
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LAMPIRAN 1 

KOMIK BANJARAN GATOTKACA (COVER DEPAN, HALAMAN 

i,ii,iii,iv,1–72 DAN COVER BELAKANG)
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LAMPIRAN 2 

DOKUMENTASI PEMBUATAN KARYA KOMIK 
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LAMPIRAN 3 

DESAIN KATALOG, UNDANGAN, POSTER DAN STANDING BANNER 

UNTUK PAMERAN 

 

1. DESAIN KATALOG PAMERAN 
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2. DESAIN UNDANGAN PAMERAN 

 

3. DESAIN POSTER PAMERAN 

 



 
 

224 
 

4. DESAIN STANDING BANNER PAMERAN 
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LAMPIRAN 4 

FOTO-FOTO KEGIATAN PAMERAN 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN 6 

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI 
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LAMPIRAN 7 

SURAT TUGAS PANITIA UJIAN SARJANA 
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