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Kata kunci: ilustrasi, pendidikan karakter, wayang, pop-up 

 

Wayang merupakan hasil budaya yang memiliki nilai-nilai pendidikan 

karakter dan tauladan. Kisah dalam wayang dapat menjadi contoh yang baik 

dalam rangka pembinaan karakter dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai dalam 

pewayangan terutama terkait dengan karakter tokoh-tokohnya dapat diangkat 

menjadi tema yang menarik dalam ungkapan karya ilustrasi buku pop-up, dengan 

tujuan: (1) menuangkan gagasan serta kreativitas penulis mengenai nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kisah wayang menjadi karya ilustrasi buku pop-up, (2) 

mengangkat kisah Kumbakarna dan kisah Wahyu Cakraningrat ke dalam karya 

seni ilustrasi buku pop-up, (3) menghasilkan karya berupa 2 buah buku pop-up 

dengan kisah Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat.  

 Media yang digunakan adalah digital print dengan kertas ivory 230 gsm, 

dengan potongan dan lipatan yang membentuk cerita yang memiliki dimensi 

ruang dan gerak. Teknik manual digunakan pada proses sket gambar dan 

pembuatan desain awal, kemudian teknik digital pada proses pewarnaan dengan 

menggunakan software Adobe Photosop CS3 dan Coreldraw X4. 

Karya yang dihasilkan berjumlah dua buah buku pop-up tentang kisah 

Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat dengan ukuran 20 cm x 27 cm, masing-

masing buku terdiri atas 2 halaman cover, 1 halaman pembuka, 1 halaman 

perkenalan, dan 7 halaman pop-up. Karakteristik karya ilustrasi yang dibuat 

menggunakan pendekatan realistis yang sosok tokohnya dapat dikenali dari atribut 

wayang yang dipakai. 

Simpulan dari proyek studi ini ialah melalui karya seni ilustrasi, terutama 

buku pop-up dapat digunakan untuk mengilustrasikan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung di dalam kisah wayang yang diangkat berdasarkan kisah 

Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat, sekaligus mengenalkan wayang pada 

anak. Nilai-nilai pendidikan karakter utama yang diangkat dari kisah Kumbakarna 

adalah nilai semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air, sedangkan pada kisah 

Wahyu Cakraningrat adalah toleransi dan peduli sosial. Dalam penciptaan buku 

pop-up dapat dikembangkan lebih bervariasi dari sistem pop-up yang ada, dengan  

bahan kertas yang lebih berkualitas baik. Meskipun sasaran utama buku pop-up 

ini adalah anak-anak, buku ini dapat digunakan orang tua atau guru sebagai media 

penanaman pendidikan karakter dan pengenalan wayang pada anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema dan Jenis Karya 

1.1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Wayang tidak hanya dikenal oleh masyakat Jawa, tapi juga masyarakat di 

luar Jawa baik di Indonesia maupun masyarakat dunia. Wayang kulit merupakan 

salah satu gambaran kebudayaan Jawa. Wayang merupakan manifestasi cipta, rasa 

dan karsa “manusia Jawa” dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat dan 

bernegara. Nilai-nilai kesenian, keindahan, filsafat pola tingkah laku, persepsi 

keagamaan, dambaan, cita-cita dan lain-lain, semuanya terkandung dan terlihat 

dalam dunia wayang (Sujamto, 1992:42).  

Wayang sebagai salah satu hasil kebudayaan memang diciptakan oleh 

manusia, akan tetapi, wayang dapat membentuk kepribadian manusia, terutama 

penggemarnya (Suhardi, 1996:52). Wayang memiliki berbagai nilai yang 

terkandung di dalamnya, termasuk makna filosofis yang tinggi. Kisah wayang 

adalah kisah yang bisa membuat kita bercermin, yakni kisah yang ada merupakan 

gambaran dari kehidupan yang kita alami dan kita dapat belajar dari kisah-kisah 

wayang tersebut.  Karakter yang diperankan dalam wayang bisa terlihat dalam 

kehidupan kita sehari-hari, mulai dari karakter yang berbudi luhur sampai karakter 

yang berbudi jahat. 

Karakter dalam pewayangan merupakan lambang atau cerminan dari 

berbagai karakter dalam kehidupan manusia. Ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada 

yang menggambarkan tentang kejujuran, keadilan, kesucian, ada pula yang 

1 
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menggambarkan tentang angkara murka, keserakahan, ketidakjujuran, dan lain 

sebagainya. Ada perilaku tokoh yang patut ditiru, ada pula sifat dan perilaku 

tokoh yang sepatutnya dijauhi. Perwatakan dalam wayang memiliki berbagai sifat 

yang bisa kita contoh, bahkan para Kurawa yang dianggap jahat sekalipun 

menyimpan sifat yang baik dan bisa dijadikan contoh (lihat Amrih, 2007). 

Sri Mangkunegara IV (1809-1881) di Surakarta meninggalkan warisan 

penting bagi bangsa Indonesia berupa Serat Tripama yang menceritakan tiga 

tauladan utama (Hendri, 2008). Tokoh wayang yang menjadi suri tauladan 

tersebut adalah : Bambang Sumantri, Kumbakarna, dan Adipati Karna. Dapat kita 

mengambil contoh dari Bambang Sumantri, seorang prajurit yang pandai, trampil, 

berani dan dengan semangat keprajuritannya rela berkorban di medan perang. 

Kemudian, sifat kepahlawanan dari Kumbakarna, seorang raksasa berwatak satria. 

Kumbakarna memenuhi tekad satrianya dengan mengorbankan jiwa dan raganya 

ketika tanah lahirnya diserang musuh (Kamajaya, 1985). Semangat bela negara 

yang dilakukan Kumbakarna hendaknya bisa menjadi tauladan yang baik di 

tengah melunturnya sikap cinta tanah air dan bangsa. Terakhir, dapat kita 

mengambil contoh dari Adipati Karna, dengan watak dan tekadnya ketika berjanji 

ingin membalas budi hingga bertaruh nyawa. Tekadnya memegang janji yang 

tidak tergoyahkan merupakan sikap terpuji yang patut kita contoh. 

Contoh lain dapat kita lihat pada kisah Wahyu Cakraningrat yang bercerita 

tentang tiga kesatria yang memperebutkan wahyu agar keturunanya dapat menjadi 

raja di tanah Jawa. Ketiga kesatria tersebut adalah Raden Lesmana 

Mandrakumara, Raden Samba dan Raden Abimayu. Kisah ini mengajarkan kita 
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agar memiliki rasa toleransi dan peduli sosial, kisah ini juga mengajarkan kita 

bahwa kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong ketika mendapatkan 

sesuatu yang besar, selain itu masih banyak nilai teladan yang baik yang 

terkandung dalam kisah Wahyu Cakaraningrat. Kisah wayang baik Mahabharata 

atau Ramayana, lebih dari sebuah epik, ini adalah roman yang menceritakan kisah 

yang heroik dan beberapa tokoh yang luar biasa (Rajagopalacari, 2011). 

 Wayang sebagai salah satu warisan luhur peninggalan nenek moyang 

bangsa Indonesia, memiliki banyak sekali nilai-nilai luhur yang dapat menjadi 

contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah-kisah tauladan yang ada 

pada tokoh wayang dapat menjadi contoh yang baik dalam rangka pembinaan 

karakter dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai dalam pewayangan terutama terkait 

dengan karakter tokoh-tokohnya dapat diangkat menjadi tema yang menarik 

dalam ungkapan berkarya seni. 

 

1.1.2 Latar Belakang Pemilihan Jenis Karya 

Karya seni ilustrasi memiliki beragam jenis, buku pop-up merupakan salah 

satu bagian dari karya seni ilustrasi. Istilah ilustrasi diambil dari bahasa Inggris 

illustration dengan bentuk kata kerjanya to illustrate dan dari bahasa latin 

illustrare yang berarti membuat terang. Muharrar (2003:2) mendefinisikan 

ilustrasi sebagai gambar atau alat bantu yang lain yang membuat sesuatu (seperti 

buku atau ceramah) menjadi lebih jelas, lebih bermanfaat atau menarik, 

sedangkan dalam arti luas ilustrasi didefinisikan pula sebagai gambar yang 

bercerita. Sedangkan buku pop-up berisi tentang penggambaran sebuah kejadian 
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atau ide, baik berupa fakta maupun bersifat imajinatif agar mudah dicerna atau 

dipahami pembaca yang ditampilkan dengan cara penyajian gambar yang 

memadukan unsur gerak dan tiga dimensi. 

Buku pop-up dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik. 

Mulai dari tampilan gambar yang terlihat memiliki dimensi keruangan yang 

realistis, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya 

digeser, bagian yang dapat berubah bentuk, memiliki tekstur seperti benda aslinya 

bahkan beberapa ada yang dapat mengeluarkan bunyi (Monotaro, 2009 : 

diglib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-5380-3402100054-chapter1.pdf ).  

Hal lain yang membuat buku pop-up menarik dan berbeda dari buku cerita 

ilustrasi yang lain adalah pop-up memberikan kejutan- kejutan dalam setiap 

halamannya yang dapat mengundang kekaguman ketika halamannya dibuka. Hal 

ini membuat orang menjadi semakin tertarik untuk melanjutkan membaca 

kembali. 

Buku pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang 

ingin disampaikan dalam sebuah cerita sehingga lebih dapat terasa. Tampilan 

visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata ditambah lagi 

dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Gambar dapat secara 

tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan dapat berdiri megah di 

tengah-tengah halaman dengan cara visualisasi, kesan nyata berwujud tiga 

dimensi yang ingin ditampilkan dapat terwujud secara konkiet dan bukan sekadar 

ilusi.   
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Manfaat lain dari buku pop-up adalah dapat digunakan sebagai media 

untuk menanamkan kecintaan anak dalam membaca. Dibandingkan dengan buku 

cerita anak yang biasa, buku pop-up dapat lebih memberikan kenikmatan bagi 

anak dalam membaca cerita. Mereka tidak hanya membaca sebuah cerita, 

melainkan juga dapat berinteraksi dengan cerita yang disampaikan. Dalam 

penggunaannya anak ikut aktif sebagai pelaku, baik itu melalui sentuhan, 

pengamatan atau bahkan melalui suara yang disajikan dalam buku pop-up 

tersebut. Unsur kejutan yang dimiliki buku pop-up dapat menumbuhkan rasa 

penasaran anak terhadap kelanjutan suatu cerita sehingga membuat anak semakin 

gemar untuk membacanya. 

Mentransformasikan wayang ke dalam buku pop-up akan memberikan 

daya tarik bagi anak untuk mengenalkan wayang dalam bentuk yang lain. 

Penyajian wayang yang tidak berbeda tersebut tentunya tidak kehilangan nilai 

teladan yang dikandungnya karena cerita yang diangkatpun bersumber dari cerita 

wayang yang sebenarnya. Cerita wayang yang diangkat merupakan cerita yang 

bersumber dari Ramayana dan Mahabarata. Kisah dari Ramayana mengangkat 

sosok Kumbakarna dan kisah yang diangkat dari Mahabarata adalah kisah yang 

banyak mengajarkan nilai-nilai yang baik dari kisah Wahyu Cakraningrat. Dalam 

proyek studi ini penulis akan mentransformasikan kisah Kumbakarna dan kisah 

Wahyu Cakraningrat ke dalam bentuk buku pop-up dalam rangka 

mengilustrasikan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikandungnya. 
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1.2 Tujuan Pembuatan Karya 

Pembuatan proyek studi dengan judul “ Ilustrasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter dalam Kisah Wayang dalam Bentuk Buku Pop-up” ini bertujuan untuk: 

1. Menuangkan gagasan serta kreativitas penulis mengenai nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kisah wayang menjadi karya ilustrasi buku pop-

up. 

 

1.3 Manfaat Pembuatan Karya 

Adapun manfaat pembuatan proyek studi ini antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi penulis dapat digunakan sebagai dokumentasi dalam perjalanan 

kreatifnya dan sebagai upaya untuk mematangkan teknik berkarya seni 

ilustrasi pada khususnya. Manfaat lain yang hendak dicapai adalah 

pengalaman dalam mengangkat tema pendidikan karakter dalam kisah 

wayang ke dalam bentuk ilustrasi buku pop-up. Kekurangan-kekurangan yang 

ada baik dalam segi visual maupun isi akan dijadikan sebagai bahan renungan 

untuk proses pembuatan karya-karya selanjutnya agar lebih baik lagi. 

2. Menyajikan karya ilustrasi buku pop-up dalam bentuk pameran yang 

diharapkan dapat menambah referensi atau ide bagi para seniman/perupa-

perupa lainnya dalam berkarya yang nantinya dapat dinikmati oleh 

masyarakat pada umumnya. Bentuk referensi dapat berupa ide maupun 

visualisasi karya ilustrasi buku pop-up yang dibuat oleh penulis.  
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3. Menyajikan karya ilustrasi buku pop-up dalam bentuk pameran yang 

diharapkan dapat memperkaya khasanah ragam seni ilustrasi bagi 

masyarakat/apresiator pada khususnya. Selain itu agar apresiator dapat 

mengambil manfaat dari kisah wayang yang diangkat, dan menjadi bahan 

renungan tentang nilai-nilai keteladannya agar menjadi manusia yang lebih 

baik. Proyek studi dengan tema pendidikan karakter dalam kisah wayang ini 

minimal mampu memberikan sedikit tambahan pengetahuan dan informasi 

bahwa dalam kisah wayang sebenarnya terkandung nilai-nilai pendidikan 

karakter yang kuat. Karena pada dasarnya sumber informasi tidak hanya 

datang dari media cetak saja tetapi juga bisa melalui karya seni.  

4. Bagi guru/orang tua dapat digunakan sebagai sarana menanamkan pendidikan 

karakter pada anak dan juga dapat digunakan untuk mengenalkan kisah 

wayang yang banyak mengandung nilai-nilai ketauladanan yang baik. 

5. Bagi anak-anak dapat digunakan sebagai pengenalan terhadap wayang, 

terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang terkandung di 

dalamnya. Selain itu buku pop-up ini dapat menanamkan kecintaan anak 

dalam membaca.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ilustrasi 

2.1.1 Pengertian Ilustrasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:372), ilustrasi adalah: (1) 

gambar untuk memperjelas isi buku, karangan, (2) gambar, desain atau diagram 

untuk menghias (misalnya halaman sampul), (3) keterangan (penjelas) tambahan 

berupa contoh, bandingan dan sebagainya. Meyer (dalam Muharrar, 2003) 

mendefinisikan ilustrasi sebagai gambar yang secara khusus dibuat untuk 

menyertai teks seperti pada buku atau iklan untuk memperdalam pengaruh dari 

teks tersebut. Kusmiyati (dalam Marhendra, 2010) berpendapat bahwa Ilustrasi 

gambar adalah gambaran singkat alur cerita suatu cerita guna lebih menjelaskan 

salah satu adegan. Secara umum ilustrasi selalu dikaitkan dengan menjelaskan 

sebuah cerita. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mahendra bahwa gambar ilustrasi 

adalah gambar atau bentuk visual lain yang menyertai suatu teks, tujuan utama 

dari ilustrasi adalah memperjelas naskah atau tulisan di mana ilustrasi itu 

dikumpulkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi adalah gambar yang bercerita 

yang memiliki tema sesuai dengan tema isi cerita tersebut.  

Menurut Rahman (2010) ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan 

dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih 

menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dari pada bentuk. 

Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, 

8 
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puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan 

tersebut lebih mudah dicerna. Dalam perkembangannya, ilustrasi tidak lagi hanya 

terbatas sebagai gambar yang mengiringi teks tetapi berkembang ke arah yang 

lebih luas. Ilustrasi kemudian didefinisikan sebagai gambar atau alat bantu lain 

yang membuat sesuatu (seperti buku atau ceramah) menjadi lebih jelas, lebih 

bermanfaat atau menarik (Muharrar, 2003:2). 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

karya ilustrasi merupakan karya dalam bentuk visual yang dibuat dengan 

menggunakan teknik seni rupa, unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip berkarya 

seni rupa,  tujuan pembuatan karya ilustrasi adalah untuk menggambarkan suatu 

kejadian atau ide baik berupa fakta maupun bersifat imajinatif agar mudah 

dicerna/dipahami oleh pengamat. 

 

2.1.2 Fungsi Ilustrasi dan Persyaratan Ilustrator 

Fungsi ilustrasi secara rinci dijelaskan oleh Kusmiati (dalam Muharrar, 

2003) bahwa ilustrasi merupakan suatu cara untuk menciptakan efek atau 

memperlihatkan suatu subyek dengan tujuan: 

1. Untuk menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah ada. 

2. Menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, misalnya 

gambar pohon yang memakai sepatu. 

3. Mencoba menggambarkan ide abstrak, misalnya depresi. 

4. Memperjelas komentar, biasanya komentar editorial, dapat berbentuk kartun 

atau karikatur. 
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5. Memperjelas suatu artikel untuk bidang medis atau teknik dengan gambar 

yang memperlihatkan bagaimana susunan otot atau cara kerja sebuah mesin. 

6. Menggambar sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu tumbuh-

tumbuhan yang mengurai bagian tampak tumbuhan. 

7. Membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa atau 

zaman pada saat tulisan itu dibuat. 

Salam (dalam Muharrar, 2003) mengemukakan bahwa seorang illustrator 

harus mempersiapkan dirinya dengan baik yaitu: 

1. Ilustrator harus memiliki pengetahuan akan unsur-unsur formal seni rupa 

seperti garis, bentuk, warna, tekstur, pencahayaan, komposisi, dan perspektif. 

Ia harus mempunyai pengalaman praktis dalam penyajian unsur-unsur 

tersebut. 

2. Ilustrator harus paham penggunaan berbagai media atau alat ilustrasi seperti 

pensil, pena, kuas, pastel, tinta, cat air, cat minyak, akrilik, dan alat lainnya. 

Karena ilustrasi memiliki hubungan dengan cetak-mencetak, maka illustrator 

harus akrab dengan teknik tersebut. 

3. Ilustrator harus memiliki pengetahuan mengenai teknik berkomunikasi yang 

dapat menunjang keterampilannya dalam mengkomunikasikan idenya. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Ilustrasi 

Seiring perkembangan zaman semakin beragam pula jenis-jenis karya 

ilustrasi yang muncul. Muharrar (2003:13) menerangkan bahwa ilustrasi menurut 

perkembangannya dari pengiring teks ke bidang yang lebih luas begitu rumit dan 
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bervariasi sehingga pembatasan yang tegas dalam pembagian bidang-bidang 

ilustrasi adalah tidak mungkin. Namun Salam (dalam Muharrar, 2003) melakukan 

pembagian tersebut meliputi: 

1. Ilustrasi buku (merujuk pada ilustrasi yang dibuat sebagai pendamping atau 

penjelas teks pada buku). Adapun beberapa jenisnya antara lain: Ilustrasi 

Buku Ilmiah (non-fiksi), Ilustrasi Buku kesusastraan, Ilustrasi Buku Anak-

anak, Ilustrasi Buku Komik. 

2. Ilustrasi Editorial merujuk pada ilustrasi yang dibuat untuk menyajikan 

pandangan (opini) dimuat di surat kabar atau majalah, jenisnya antara lain: 

Ilustrasi kolom, Komik Strip, Karikatur, Kartun. 

3. Ilustrasi Busana, merujuk pada yang dibuat untuk memperkenalkan atau 

menjual produk busana yang sedang mode. 

4. Ilustrasi Televisi, yaitu ilustrasi yang dibuat untuk kepentingan siaran televisi. 

Dapat berupa sket sederhana sampai ilustrasi yang mendetail dan berwarna-

warni. 

5. Ilustrasi Animasi, ilustrasi ini menampilkan unsur rupa atau gambar dan 

gerak. Penggabungan antara ilustrasi dan film membawa pada penemuan 

ilustrasi animasi. 

6. Seni Klip (Clip Art) merupakan ilustrasi yang dibuat untuk mendukung suatu 

tulisan, tetapi tidak memiliki biaya untuk membelinya. Seni klip merupakan 

seni siap saji di mana dapat di tempatkan pada lay out tanpa harus meminta 

izin atau membayar royalty pada orang lain, seni ini dapat berbentuk cetakan 

atau digital. 
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7. Ilustrasi cover, kalender, kartu ucapan, perangko, poster, dan lain sebagainya. 

Ilustrasi ini dibuat untuk memenuhi maksud dan tujuan dari benda-benda di 

mana ia ditampilkan. 

Kalau melihat jenis-jenis ilustrasi di atas maka jenis ilustrasi yang akan 

penulis buat dalam proyek studi ini masuk dalam salah satu kategori di atas. 

Pengelompokan ilustrasi di atas adalah pengelompokan berdasarkan fungsi dari 

karya seni ilustrasi itu sendiri langsung pada aplikasinya. Karya ilustrasi yang 

akan penulis buat, lebih kepada ilustrasi berbentuk buku, khususnya buku anak-

anak. Penulis akan menyuguhkan karya ilustrasi dalam bentuk buku cerita pop-up. 

 

2.2 Pendidikan Karakter 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi 

peserta didik, sehingga mereka memilki sistem berpikir, nilai, moral, dan 

keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut 

ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang (Hasan, 

2010).  

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. 

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, 

lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan 
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mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, 

emosi dan motivasinya (perasaannya).  

Menurut Musfiroh (dalam Kementerian Pendidikan Nasional, 2010) 

karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. 

Menurut Hasan (2010) karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, 

dan bertindak. Menurut T. Ramli (dalam Asmani, 2011), pendidikan karakter 

memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral. Tujuannya 

adalah untuk membentuk pribadi agar menjadi manusia yang baik, yaitu warga 

masyarakat dan warga negara yang baik. 

 Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi 

generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. 

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik 

mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan 

nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, 

mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta 

mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat (Hasan, 2010). 
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 Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber 

dari nilai moral universal (bersifat absolut) agama, yang disebut juga sebagai the 

golden rule. Tujuan pendidikan karaker adalah penanaman nilai dalam diri dan 

pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. 

Dalam pendidikan karakter, manusia dipandang mampu mengatasi determinasi di 

luar dirinya. Menurut D. Yahya Khan (dalam Asmani, 2011) pendidikan karakter 

mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku yang membantu individu 

untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bangsa. 

 

2.2.2 Pilar Pendidikan Karakter 

Menurut Hasan (2010:7), nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini : 

1. Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun 

didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan 

itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan 

pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

2. Pancasila 

Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila 

terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-



15 
 

 

pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter 

bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang 

lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

3. Budaya 

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional 

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara 

Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai 

jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, 

tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 
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2.2.3 Nilai-Nilai Karakter 

Menurut Hasan (2010:7) berdasarkan keempat sumber nilai itu, 

teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa 

sebagai berikut ini : 

1. Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur  

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras  

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Kreatif 
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Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri  

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis  

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ Komuniktif 
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai  

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca  

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial  

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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2.3 Wayang 

2.3.1 Pengertian Wayang 

Susanto (2002:112), mengatakan bahwa wayang sebagai boneka atau 

sebentuk tiruan manusia atau hewan yang digunakan untuk memerankan tokoh, 

dalam sebuah pertunjukan drama tradisional, yang biasanya dimainkan oleh 

seseorang yang disebut dalang.  

Wayang bermula dari zaman kuno ketika nenek moyang bangsa Indonesia 

masih menganut animisme dan dinamisme, dengan mempercayai roh-roh orang 

yang telah meninggal masih tetap hidup dan semua benda itu bernyawa dan 

mempunyai kekuatan. Roh nenek moyang ini masih terus dipuja dan dimintai 

pertolongan. 

 Untuk pemujaan, selain ritual tertentu, mereka juga mewujudkannya 

dalam bentuk gambar dan patung. Roh nenek moyang yang dipuja itu disebut 

dengan hyang atau dahyang. Seorang yang diyakini bisa berhubungan dan 

dijadikan sebagai medium perantara untuk meminta pertolongan pada roh nenek 

moyang, disebut syaman. Ritual pemujaan nenek moyang, hyang dan syaman 

inilah yang menjadi asal mula pertunjukan wayang. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Wayang 

Wayang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang memiliki rupa 

dan bentuk yang khas. Bentuk yang khas itu memiliki nilai estesis dan memilki 

nilai seni yang tinggi. Wayang dan seni rupa merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan keberadaannya. Sunaryo (2009) menyatakan bahwa selama berabad-
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abad, budaya wayang berkembang menjadi berbagai jenis. Kebanyakan jenis-jenis 

wayang tetap menggunakan kisah Ramayana ataupun Mahabharata sebagai induk 

cerita. Perkembangan jenis wayang ini juga dipengaruhi oleh keadaan budaya 

setempat. Hingga tercipta berbagai jenis wayang, antara lain : 

1. Wayang purwa : disebut juga wayang kulit karena terbuat dari kulit lembu 

atau kerbau ceritanya bersumber pada Ramayana dan Mahabharata.  

2. Wayang beber : yaitu wayang berupa lukisan wayang yang dibuat pada kertas 

dan dimainkan dengan cara membeberkannya. Tiap beberan merupakan satu 

adegan cerita, ceritanya diambil dari cerita Panji. 

3. Wayang golek : wayang yang terbuat dari kayu dan diberi baju seperti 

manusia, ceritanya diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana atau cerita 

Menak. 

4. Wayang klitik : wayang yang terbuat dari kayu pipih yang diukir dan diwarna, 

tetapi kesan yang didapat seperti wayang purwa cerita yang diangkat diambil 

dari legenda lokal. 

5. Wayang wong : wayang yang menggunakan manusia sebagai tokoh dalam 

wayang tersebut ceritanya diambil dari kisah Mahabarata dan Ramayana. 

6. Wayang suluh : wayang kulit berbahasa Indonesia yang digunakan untuk 

penyuluhan masyarakat ceritanya mengenai kondisi masa kini terkait dengan 

program-program pemerintah. 

7. Wayang gedhog : wayang yang bentuknya mirip wayang kulit sumber 

ceritanya berasal dari Jawa, ceritanya mengambil dari Serat Panji. 
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2.3.3 Wayang Purwa 

Wayang purwa disebut juga wayang kulit karena terbuat dari kulit lembu 

atau kerbau ceritanya bersumber pada Ramayana dan Mahabharata. Menurut 

Mulyono (1982) Wayang ini mendapat namanya dari parwa, yang berarti bab-bab 

dalam karya Sanskrit. Nama Wayang Purwa adalah karena jenis-jenis cerita yang 

dipertunjukan (parwa) dan bukan karena suatu sifat teknis sarana pentasnya 

ataupun boneka-bonekanya. 

Perkembangan wayang purwa menurut Mulyono ( 1982 ), pada tahun 750-

850 Masehi di Jawa Tengah dipimpin oleh 2 kerajaan, Sanjaya dan Saylendra. 

Banyak karya seni yang dihasilkan kedua kerajaan ini, pada sekitar tahun 778 

Masehi berdiri candi Kalasan dibuat untuk dewi Tara dan Candi Borobudur pada 

tahun 824 untuk pemujaan Budha. Hasil karya lainnya yang erat kaitannya dengan 

pertunjukan wayang adalah : dibangun candi Prambanan pada sekitar tahun 782-

872 Masehi, yang terdapat relief Ramayana yang dibuat lengkap dan bagus. 

Sekitar tahun 903 Masehi pada masa pemerintahan Dyah Balitung ( 898-910 

Masehi). Tahun 856 Masehi Cerita Ramayana mulai dipahat pada dinding-dinding 

candi Loro Jonggrang di Prambanan. Pada perkembangan ini, pertunjukan wayang 

kulit sebagian sudah memakai cerita Ramayana dan Mahabarata. Kesimpulan ini 

diambil dari logika teknis dengan melihat apa yang dipahatkan di komplek candi 

Prambanan. 

 Pada tahun 928 di Jawa Timur muncul negara bernama kerajaan Kediri. 

Pertunjukan wayang sangat populer dan banyak buku sastra yang ditulis pada 

daun lontar. Kitab yang terkenal adalah kekawin Bharatayudha yang ditulis oleh 
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Mpu Panuluh pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya (1135-1157 Masehi). 

Candi Jago yang dibangun sebagai makam Raja Wisnuwardhana yang meninggal 

tahun 1268 Masehi yang meninggal di Mandaragiri terdapat relief-relief pahatan 

mendatar gambar cerita wayang yang menyerupai wayang kulit purwa Bali 

sekarang. Dipertegas dan diyakinkan kembali pada relief Candi Panataran dan 

Candi Jago yang terdapat arca Punakawan dan Inya. 

Tahun 1294 Masehi muncul Kerajaan Majapahit pada tahun 1294-1478 

Masehi. Wayang mengalami beberapa penyempurnaan seperti : pemberian warna, 

digambar pada kain ( wayang beber purwa dengan gamelan slendro). Peninggalan 

yang hasil karya yang erat kaitannya dengan pertunjukan wayang pada masa 

kerajaan Majapahit adalah dibangun Candi Panataran tahun 1350-1369 Masehi. 

Arca dan Reliefnya menceritakan tentang kisah Ramayana. Relief Candi ini 

memilki corak yang berlaianan dengan corak wayang di Candi Prambanan. Relief 

candi ini hampir sama dengan corak wayang purwa di Bali sekarang. 

Pahatan pada relief Candi Surawana dan Candi Tegawangi adalah cerita 

Sudamala, yang menceritakan Sadewa yang meruwat Bathari Durga yang terkena 

kutuk Bhatara Guru. Bentuk relief ini wujudnya dapat dikatakan hampir sama 

dengan wayang kulit purwa sekarang. Pada adegan Pandawa dan Kunti, 

Werkudara yang sedang bertarung memiliki kemiripan bentuk dengan wayang 

purwa sekarang. Candi ini dibangun pada tahun 1371 Masehi ketika masa 

pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389 Masehi).    

Tahun 1478 Masehi kerajaan majapahit runtuh dan pada masa itu banyak 

bupati yang sudah memeluk islam dan lepas dari kerajaan Majapahit dan menjadi 
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negara-negara pesisir. Diantara negara pesisir yang kuat dan besar adalah kerajaan 

Demak di bawah pemerintahan Raden Patah. Setelah runtuhnya kerajaan 

Majapahit, peralatan perlengkapan upacara kerajaan dipindah ke Demak.  Raden 

Patah (1478-1520 Masehi), Pangeran Sabrang Lor (1520-1521 Masehi) dan para 

Wali mengadakan penyempurnaan dan perubahan bentuk wayang, wujud, cara 

pertunjukan dan alat perlengkapan atau sarana pertunjukan wayang kulit purwa 

pada jaman Majapahit sehingga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama 

Islam. 

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain : pada tahun 1518 -1521 

Masehi wayang dibuat pipih menjadi 2 dimensi dan digambar miring sehingga 

tidak menyerupai relief candi Jawa Timur, sedangkan wayang yang berbentuk 

seperti relief candi di Jawa Timur berkembang di Bali. Wayang dibuat dari kulit 

kerbau yang ditatah halus, kemudian diberi warna. Gambar muka wayang dibuat 

miring dengan tangan masih menjadi satu dengan badan dan diberi gapit untuk 

menancapkan pada kayu yang diberi lubang khusus. Bentuk gambar wayang 

umumnya meniru bentuk wayang beber Majapahit. Pada tahun 1521 Masehi 

bentuk wayang disempurnakan lagi dan ditambah jumlahnya, hal ini yang 

menjadikan cikal bakal bentuk wayang yang berkembang sampai sekarang.  

Pada karya pop-up wayang yang akan penulis buat menggunakan refrensi 

dari ilustrasi wayang karya Ratmoyo yang lebih dekat dengan penggambaran 

sosok wayang orang, kemudian penulis juga menggunakan refrensi dari wayang 

purwa asli.  
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2.3.4 Kisah Patriotik Kumbakarna  

Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah 

mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya 

yang salah. Ayah Kumbakarna adalah seorang resi bernama Wisrawa, dan ibunya 

adalah Sukesi, puteri seorang Raja raksasa bernama Sumali 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kumbakarna). Rahwana adalah kakak Kumbakarna 

yang berwatak jahat, adik Kumbakarna adalah seorang putri bernama 

Sarpakenaka yang memiliki sifat raksesi. Adik Kumbakarna yang bungsu adalah 

Gunawan Wibisana satria yang bagus rupanya dan halus budi pekertinya. 

Saat Rahwana dan Kumbakarna mengadakan tapa, Dewa Brahma muncul 

berkenan dengan pemujaan yang mereka lakukan. Brahma memberi kesempatan 

bagi mereka untuk mengajukan permohonan. Saat tiba giliran Kumbakarna untuk 

mengajukan permohonan, Dewi Saraswati masuk ke dalam mulutnya untuk 

membengkokkan lidahnya, maka saat ia memohon "Indraasan" (tahta 

Dewa Indra), ia mengucapkan "Neendrasan" (tidur abadi). Brahma mengabulkan 

permohonannya. Karena merasa sayang terhadap adiknya, Rahwana meminta 

Brahma agar membatalkan anugerah tersebut. Brahma tidak berkenan untuk 

membatalkan anugrahnya, namun ia meringankan anugrah tersebut agar 

Kumbakarna tidur selama enam bulan dan bangun selama enam bulan. Pada saat 

ia menjalani masa tidur, ia tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. 

Pada saat Rahwana menculik Dewi Shinta, Kumbakarna dan Wibisana 

tidak setuju dan menasehati Rahwana agar mengembalikan Shinta kepada Rama. 

Kumbakarna diam tetapi tetap pada sikapnya yang tidak setuju dengan perbuatan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rakshasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumali
http://id.wikipedia.org/wiki/Kumbakarna
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahwana
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahwana
http://id.wikipedia.org/wiki/Brahma
http://id.wikipedia.org/wiki/Saraswati
http://id.wikipedia.org/wiki/Indra
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahwana
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Rahwana, sementara itu Wibisana banyak berbicara dan menasehati Rahwana 

sehingga membuat Rahwana marah dan mengusirnya, kemudian Wibisana 

bergabung dengan Sri Rama dengan maksud membela keadilan dan membela 

kebenaran. 

Ketika Alengka diserang oleh Sri Rama dan pasukan keranya, Rahwana 

memanggil Kumbakarna untuk terjun ke medan perang menyelamatkan negara 

karena hampir semua senapati telah gugur. Berangkatlah Indrajit sebagai utusan 

membawa perintah kepada Kumbakarna. Tidak mudah bagi Indrajit untuk 

membangunkan  Kumbakarna dari tidurnya. Ketika berbagai cara yang ditempuh 

telah gagal membangunkan Kumbakarna, akhirnya dicabutlah rambut di ibu jari 

Kumbakarna, dan bangunlah Kumbakarna dari tidurnya. Indrajit pun 

menyampaikan tujuannya, dan mendesak Kumbakarna menemui Rahwana di 

Alengkadiraja.  

Kumbakarna pun berangkat ke Alengka dan memberikan nasihat 

kepada Rahwana, menyadarkan bahwa tindakanya keliru tapi Rahwana tetap tidak 

sadar juga. Kumbakarna sebenarnya tahu bahwa kakaknya salah, tetapi demi 

membela Alengka tanah tumpah darahnya dia pun maju sebagai prajurit melawan 

serbuan Rama. Kumbakarna sering dilambangkan sebagai perwira pembela tanah 

tumpah darahnya, karena ia membela Alengka untuk segala kaumnya, bukan 

untuk Rahwana saja, dan ia berperang melawan Rama tanpa rasa permusuhan, 

hanya semata-mata menjalankan kewajiban untuk membela negaranya. 

Kumbakarna maju ke medan perang untuk menunaikan kewajiban sebagai 

pembela negara. Sebelum bertarung Kumbakarna berbincang-bincang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rahwana
http://id.wikipedia.org/wiki/Alengka
http://id.wikipedia.org/wiki/Rama
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahwana
http://id.wikipedia.org/wiki/Rama
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dengan Wibisana, adiknya, setelah itu ia berperang dengan pasukan wanara. 

Dalam peperangan, Kumbakarna banyak membunuh pasukan wanara dan banyak 

melukai prajurit pilihan seperti Anggada, Sugriwa, Hanoman, Anila, dan lain-lain. 

Dengan panah saktinya, Rama memutuskan kedua tangan Kumbakarna, namun 

dengan kakinya, Kumbakarna masih bisa menginjak-injak pasukan wanara. 

Kemudian Rama memotong kedua kaki Kumbakarna dengan panahnya. Tanpa 

tangan dan kaki, Kumbakarna mengguling-gulingkan badannya dan melindas 

pasukan wanara. Melihat keperkasaan Kumbakarna, Rama merasa terkesan dan 

kagum. Namun Rama tidak ingin Kumbakarna tersiksa terlalu lama. Akhirnya 

Rama melepaskan panahnya yang terakhir. Panah tersebut memisahkan kepala 

Kumbakarna dari badannya, akhirnya Kumbakarna gugur membela tanah airnya.  

Dari kisah kepahlawanan Kumbakarna, penulis menyimpulkan terdapat 

beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya, yaitu : 

nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai demokratis, nilai jujur, nilai 

kerja keras, dan nilai toleransi. 

1. Nilai semangat kebangsaan yang ditunjukan Kumbakarna ketika membela 

negaranya, bahwa ia mementingkan kepentingan negaranya diatas 

kepentingan dirinya hingga ia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi 

negara. 

2. Nilai cinta tanah air dibuktikan oleh Kumbakarna ketika membela negaranya, 

ia rela mengorbankan dirinya ketika mempertahankan negaranya, ia tidak 

membela keangkara murkaan kakaknya, ia maju untuk kedamaian negara dan 

tanah airnya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Wibisana
http://id.wikipedia.org/wiki/Wanara
http://id.wikipedia.org/wiki/Wanara
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggada
http://id.wikipedia.org/wiki/Sugriwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Hanoman
http://id.wikipedia.org/wiki/Nila_(Ramayana)
http://id.wikipedia.org/wiki/Rama
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3. Nilai demokratis cara berfikir, bersikap, dan bertindak Kumbakarna yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain ketika membela 

negaranya.  

4. Nilai jujur, Kumbakarna adalah seorang kesatria yang berbudi luhur. Perilaku 

Kumbakarna yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan 

menjadikan Ia sebagai kesatria yang jujur dalam perbuatannya, hal ini 

dibuktikan ketika Kumbakarna membela negaranya. Ia berkata akan membela 

tanah airnya dan hal itu dibuktikan dengan Kumbakarna maju berperang dan 

gugur karena membela tanah airnya. 

5. Nilai kerja keras yang terdapat pada kisah Kumbakarna adalah ketika 

Kumbakarna berperang melawan pasukan kera. Tanganya dipotong oleh Sri 

Rama dan tetap berperang tanpa menyerah dan rintangan yang dihadapi dalam 

membela negaranya. 

6. Nilai toleransi yang terkandung dalam kisah Kumbakarna adalah Kumbakarna 

dapat menempatkan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ketika Alengka diserang Kumbakarna 

maju sebagai kesatria Alengka, perkataannya untuk membela negaranya dapat 

dibuktikan oleh tindakan dan pekerjaannya membela negara.  

 

2.3.5 Kisah Wahyu Cakraningrat 

Kisah Wahyu Cakraningrat adalah kisah tentang usaha tiga orang kesatria, 

yaitu Raden Lesmana Mandrakumara, Raden Samba, dan Raden Abimayu, yang 
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berebut untuk mendapatkan wahyu kekuasaan (Citra, 2010 : http://naning-

citra.blogspot.com/2010/06/cerita-wahyu-cakraningrat.html). Untuk itu, mereka 

harus bertarung dan mendapat ”Wahyu Cakraningrat”. Untuk mendapatkan 

Wahyu Cakraningrat tidaklah mudah karena terdapat syarat yang harus dipenuhi 

agar wahyu tersebut bisa bersatu dengan satria terpilih. 

Syarat yang harus dipenuhi adalah mampu memberi contoh yang baik kepada 

rakyat, jujur, mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan rasa tenteram 

kepada rakyat, mampu memberi rasa kasih sayang pada rakyat, kemudian 

mempunyai perilaku amanah, mampu menyatukan seluruh rakyat tanpa 

memandang latar belakang, agama, ras, dan budaya, serta peduli terhadap 

lingkungan. 

Raden Lesmana Mandrakumara ingin memiliki Wahyu Cakraningrat, dan dia 

harus bertapa di hutan Gangga Warayang. Namun dia ingin agar dijaga paman dan 

kerabatnya, di antaranya adalah Dursasana, Aswatama, Sengkuni, dan Resi Durna. 

Lain lagi dengan Raden Samba. Dia satria yang pemberani juga ingin bertapa di 

dalam hutan Gangga Warayang untuk meraih Wahyu Cakraningrat. Raden Samba 

berangkat sendiri dengan berjalan kaki. Ketika dalam perjalanan, Raden Samba 

bertemu dengan orang-orang Kurawa, karena memiliki tujuan yang sama maka 

terjadi peperangan. 

 Karena Raden Samba hanya sendirian maka ia tidak mampu melawan 

Kurawa, dan akhirnya menyingkir. Tanpa menyerah dan dengan tekad yang bulat, 

walaupun kalah perang melawan orang-orang Kurawa bukan berarti harapan 

untuk memiliki Wahyu Cakraningrat berhenti. Agar tidak bertemu dengan orang 

http://naning-citra.blogspot.com/2010/06/cerita-wahyu-cakraningrat.html
http://naning-citra.blogspot.com/2010/06/cerita-wahyu-cakraningrat.html
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Hastina yang urakan itu maka Raden Samba melanjutkan perjalanan menuju hutan 

Gangga Warayang dari arah lain. 

Berbeda dengan Raden Abimanyu. Ketika ia dalam perjalanan menuju 

hutan Gangga Warayang  dikeroyok lima raksasa hutan dan nampak satria 

tersebut kewalahan. Kebetulan hal ini terlihat Raden Gathotkaca yang sedang 

mencari Raden Abimanyu atas perintah Raden Arjuna. Gatotkaca dengan segera 

dan cepat turun untuk membantu Raden Abimanyu. Kelima raksasa tersebut 

akhirnya dapat dikalahkan. 

Setelah beristirahat sejenak, Raden Abimanyu menjelaskan kepada Raden 

Gathotkaca, bahwa dia sedang mencari Wahyu Cakraningrat. Maka Raden 

Gathotkaca diminta agar pulang dahulu. Setelah Raden Gathotkaca pulang maka 

Raden Abimanyu melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu gunung yang 

dijadikan sebagai tempat bertapa. 

Akhirnya Wahyu Cakraningrat turun dan berada pada diri Raden Lesmana 

Mandrakumara. Para Kurawa langsung mengajak Raden Lesmana Mandrakumara 

pulang ke negeri Astina. Rombongan Kurawa segera pulang untuk merayakan 

keberhasilan Raden Lesmana Mandrakumara. Tiba-tiba Raden Lesmana minta 

berhenti sebab dia bertemu orang yang berjalan sedang membawa barang bawaan 

dan tidak menghormat saat berada di depan Raden Lesmana Mandrakumara. 

Maka ditendanglah hingga orang itu terguling-guling di tanah dan barang 

bawaannya terlempar jauh serta hancur berantakan.  

Orang tadi terus dipukuli dan ditendang oleh pihak Kurawa. Akhirnya, 

orang itu hilang berubah menjadi cahaya dan kemudian masuk ke tubuh Raden 
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Lesmana Mandrakumara dan keluar lagi bersama Wahyu Cakraningrat. Seketika 

itu jatuhlah Raden Lesmana Mandrakumara hingga pingsan.  

Tidak lama kemudian Wahyu Cakraningrat memasuki Raden Samba. Dia 

sangat bangga bahwa dengan kekuatan sendiri bisa mendapatkan wahyu tersebut. 

Tiba-tiba Kurawa mengejar dan meminta wahyu yang sudah berada pada diri 

Samba dan raden Samba menolak, akhirnya terjadilah peperangan yang sengit dan 

para Kurawa dapat dikalahkan. Maka berangkatlah Raden Samba pulang ke 

Dwarawati dengan hati yang sombong karena Wahyu Cakraningrat sudah berada 

pada dirinya. Setelah itu nampak olehnya seorang perempuan bersama seorang 

laki-laki tua. Perempuan itu masih muda dan cantik. Mereka menghaturkan 

sembah kepada Raden Samba. Keduanya ingin mengabdi kepadanya. Ketika itu 

juga Raden Samba berkenan untuk menerimanya tetapi si laki-laki ditolak dengan 

alasan sudah tua dan dipastikan tidak mampu bekerja, dengan hinaan itu 

menyingkirlah orang tua tersebut. Tentu saja perempuan cantik itu mengikuti jejak 

si laki-laki tua. Tetapi Raden Samba mengejarnya, sambil merayu perempuan 

cantik yang mengaku bernama Endang Mundhiasih. Mundhiasih menolak sambil 

melontarkan kemarahan atas ketidakadilan serta tidak adanya rasa belas kasih 

terhadap orang tua.  

Mundhiasih dan laki-laki tua itu kemudian hilang bersamaan dengan sinar 

Wahyu Cakraningrat pergi meninggalkan Raden Samba. Raden Samba menyesal 

terhadap watak sombong dan congkaknya ketika memiliki wahyu cakraningrat. 

Wahyu Cakraningrat tidak kuat menempati orang yang congkak dan sombong. 
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Di tempat lain, di sebelah selatan hutan Gangga Warayang, terlihat Raden 

Abimanyu yang bertapa. Setelah menahan godaan yang berat akhirnya Abimanyu 

mendapat Wahyu Cakraningrat. Di perjalanan Raden Abimanyu banyak menolong 

rakyat yang kesusahan tanpa memandang kaya atau miskin. 

Tiba-tiba datang para Kurawa mengejar Raden Abimanyu, mereka 

mengejar Raden Abimanyu karena ingin merebut Wahyu Cakraningrat dan 

ternyata para Kurawa tidak mampu mengejarnya hingga Raden Abimanyu sudah 

sampai di istana Amarta. 

Di istana Amarta pada saat itu sedang ada rapat rutin. Tak lama kemudian 

terdengar suara ramai di luar yang ternyata orang-orang Kurawa yang merasa 

bahwa Wahyu Cakraningrat sudah menjadi milik Raden Lesmana Mandrakumara, 

mereka menginginkan agar Wahyu Cakraningrat dikembalikan kepada Raden 

Lesmana Mandrakumara.  

Peperangan antara Kurawa dengan Pandawa tak bisa dihindarkan. Pihak 

Pandawa yang diwakili oleh Bima, Arjuna , Gatotkaca, dan Abimanyu dapat 

mengalahkan para Kurawa, karena tak ada kejahatan yang dapat mengalahkan 

kebaikan. 

Dari kisah Wahyu Cakraningrat, penulis menyimpulkan terdapat beberapa 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya, yaitu : nilai 

toleransi, nilai peduli sosial, nilai kerja keras, nilai mandiri dan nilai jujur. 

1. Toleransi, dalam kisah Wahyu Cakraningrat agar bisa mendapat wahyu 

seseorang harus memiliki rasa toleransi, menghargai perbedaan yang ada. 

Sebagai contoh ketika Raden Samba mendapat Wahyu Cakraningrat ia 
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membeda-bedakan antara orang tua dan Endang yang cantik hingga Wahyu 

Cakraningrat meninggalkan tubuh Raden Samba. 

2. Peduli Sosial, sikap dan tindakan Lesmana Mandrakumara yang tidak memberi 

bantuan pada orang tua yang membutuhkan bahkan menghajarnya hingga 

membuat Wahyu Cakraningrat pergi. Hal lain dapat diambil contoh dari 

Abimanyu yang tetap membantu sesama walaupun sudah memiliki Wahyu 

Cakraningrat, hal ini yang menjadikan Abimanyu sebagai pemilik sejati Wahyu 

Cakraningrat. 

3. Kerja Keras, dalam kisah Wahyu Cakraningrat ketika Raden Samba kalah 

bertarung dengan para Kurawa dalam memperebutkan wahyu. Raden Samba 

tetap menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan Wahyu 

Cakraningrat. 

4. Mandiri, sikap dan perilaku Abimanyu dan Raden Samba yang berjuang 

dengan kemampuannya sendiri dan tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam mendapatkan Wahyu Cakraningrat. 

5. Jujur, dalam kisah Wahyu Cakraningrat agar bisa mendapat wahyu seseorang 

harus jujur agar wahyu dapat masuk kedalam tubuh penerima wahyu. 

 

2.4 Buku Pop-up 

2.4.1 Pengertian Buku Pop-up 

Menurut Montanaro (2009) buku pop-up merupakan sebuah buku yang 

memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pop-up lebih 

cenderung pada pembuatan secara mekanis bahan kertas yang dapat membuat 
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gambar tampak berbeda baik dari sisi perspektif/dimensi, perubahan bentuk 

hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin. 

Unsur dalam Buku Pop-up 

1. Dua dimensi 

Dua dimensi adalah dua matra atau dua ukuran (panjang dan lebar). Dalam 

unsur pokok buku pop-up dua dimensi adalah apa yang terlihat dalam buku 

pop-up memiliki dimensi panjang dan lebar.  

2. Tiga dimensi 

 Tiga dimensi adalah tiga matra atau tiga ukuran (panjang, lebar, dan 

tinggi). Dalam unsur pokok buku pop-up tiga dimensi adalah apa yang 

terlihat dalam buku pop-up akan dapat disentuh dan memiliki volume 

panjang, lebar, dan tinggi.  

2. Gerak 

  Dalam kamus umum bahasa Indonesia gerak merupakan peralihan tempat 

atau kedudukan, baik hanya sekali saja maupun berkali-kali. Dalam unsur 

buku pop-up gerak merupakan peralihan tempat atau kedudukan dari sebuah 

gambar dapat berupa peralihan tempat ataupun peralihan bentuk. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Buku Pop-up 

Jenis buku pop-up ada berbagai macam, beberapa di antaranya adalah  

transformasi, volvelles, buku terowongan/pep show. Beberapa buku pop-up 

mengunakan salah satu jenis, yang lainnya menggunakan lebih dari satu jenis. 

Pencipta buku pop-up dikenal dengan sebutan paper engineering. 
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1) Transformasi 

 Transformasi menunjukkan adegan terdiri dari potongan vertikal. Dengan 

menarik kertas di samping halaman, bidang digeser ke bawah dan ke atas 

untuk "mengubah" ke dalam adegan yang berbeda. Ernest Nister , salah satu 

penulis buku anak-anak di Inggris, sering memproduksi buku dari jenis 

transformasi  (http://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_book). Pada karya pop-up 

yang akan dibuat penulis, sebagian besar menggunakan jenis transformasi, 

baik transformasi bentuk ataupun transformasi gerak. 

2) Volvelles 

Volvelles adalah kertas konstruksi dengan bagian-bagian yang 

berputar. Buku ini penuh dengan potongan melingkar berpusat pada 

geometris bergulir. Pada karya pop-up yang akan dibuat penulis, jenis 

volvelles akan diterapkan untuk mengubah gambar ketika engsel digerakan 

dengan gambar yang berada di dalam lingkaran. 

3) Buku Terowongan/ Peep Show 

Terowongan buku (juga disebut pertunjukan intip buku) terdiri dari 

serangkaian halaman berlipat dengan dua kertas dilipat di setiap sisi dan 

dilihat melalui lubang di penutup atasnya. Jenis buku ini berasal dari 

pertengahan abad ke-18 dan terinspirasi oleh panggung teater. Secara 

tradisional, buku-buku ini sering dibuat untuk memperingati peristiwa khusus 

atau dijual sebagai cenderamata tempat wisata. (istilah "Buku terowongan" 

berasal dari fakta bahwa banyak dari buku-buku ini dibuat untuk 

memperingati pembangunan terowongan di bawah Sungai Thames di London 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DErnest_Nister%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhh5HvwQI_neg6IQ4i8tBlr08C-qag
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_book
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thames_River&usg=ALkJrhhvV_otEyQMwR9vTOBVTZjV_DyTqA
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pada pertengahan abad ke-19). Penulis tidak menerapkan jenis peep show 

dalam karya pop-up yang akan dibuat. 

 

2.4.3 Sejarah Buku Pop-up 

 Penggunaan buku seperti ini bermula dari abad ke-13, pada awalnya buku  

pop-up digunakan untuk mengajarkan anatomi, matematika, membuat perkiraan 

astronomi, menciptakan sandi rahasia dan meramalkan nasib. Selama berabad-

abad lamanya buku seperti ini hanya digunakan untuk membantu pekerjaan 

ilmiah, hingga abad ke-18 teknik ini mulai diterapkan pada buku yang dirancang 

sebagai hiburan terutama ditujukan untuk anak-anak (Montanaro, 2009: 

diglib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-5380-3402100054-chapter1.pdf ).  

Pada awalnya buku pop-up diperuntukan bagi orang dewasa, bukan anak-

anak. Hal ini diyakini bahwa penggunaan pertama dari mekanika bergerak muncul 

dalam naskah untuk buku astrologi tahun 1306. Catalan mystic dan penyair  

Ramon  Llull , dari  Majorca, menggunakan disk berputar atau volvelles untuk 

mengilustrasikan teorinya. 
 
Volvelles telah digunakan untuk tujuan yang beragam 

seperti mengajar anatomi , membuat prediksi astronomi, menciptakan kode 

rahasia, dan meramalkan nasib. Pada tahun 1564 buku astrologi  bergerak 

berjudul Cosmographia Petri Apiani telah diterbitkan. Tahun-tahun berikutnya, 

profesi medis memanfaatkan format ini, yang menggambarkan buku anatomi 

dengan lapisan dan penutup yang menunjukkan tubuh manusia. Hingga pada abad 

ke-18 teknik ini diterapkan pada buku-buku yang dirancang untuk hiburan, 

terutama untuk anak-anak. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull&usg=ALkJrhgtl88Zh5orGEuRPzshKQXX4s9_MA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy&usg=ALkJrhjYWEWXzhnnhSEwsmZHuDUdFMnk3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical&usg=ALkJrhjNyT1xCqVJET9VVTALKs6cATEMcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune-telling&usg=ALkJrhih0BejhI1EqisZvlTLmc_0rxNQOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological&usg=ALkJrhjRQIDdrnphgFyAR5qabBTTd_vPKA
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Buku pop-up pertama yang sebenarnya diproduksi oleh Ernest Nister 

dan Meggendorfer Lothar. Buku-buku ini sangat populer di Jerman dan Inggris 

selama abad ke-19. Lompatan besar ke depan di bidang buku pop-up muncul pada 

tahun 1929 dengan penerbitan Daily Express Children‟s Annual Number 1 

"dengan gambar yang muncul dalam bentuk model". Ini dibuat oleh Louis Giraud 

dan Theodore Brown.  Giraud kemudian membuat rumah produksi sendiri setelah 

mengikuti empat kali Daily Express Annual. Giraud meninggal pada tahun 1949 

dengan menghasilkan 17 buku. Di Amerika Serikat, pada 1930-an, Harold Lentz 

mengikuti Giraud dengan produksi buku Blue Ribbon di New York. Dia adalah 

penerbit pertama yang menggunakan istilah "pop-up" untuk menggambarkan 

ilustrasi buku  bergerak mereka (Montanaro, 2009: diglib.its.ac.id/public/ITS-

Undergraduate-5380-3402100054-chapter1.pdf ).  

Kemajuan berikutnya dibuat oleh Kubašta Vojtěch dia bekerja di Praha 

pada tahun 1960. Keunggulannya diikuti oleh  Waldo Hunt di Amerika Serikat 

dengan pendirian Graphics Internasional. Dia menghasilkan ratusan buku pop-up 

untuk anak-anak antara tahun 1960 dan 1990. Meskipun ditujukan untuk pembaca 

di  Amerika Serikat, buku-buku ini dibuat di daerah dengan biaya tenaga kerja 

lebih rendah: awalnya di Jepang dan kemudian di Singapura dan negara-negara di 

Amerika latin, seperti Kolombia dan Meksiko (Montanaro, 2009: 

diglib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-5380-3402100054-chapter1.pdf ).  

Buku pop-up Hunt yang pertama adalah Pop-up Riddle Bennett Cerf 

Book, diterbitkan oleh Random House sebagai promosi untuk  Maxwell House 

Coffe dan menampilkan karya humoris Bennett Cerf , yang saat itu presiden 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lothar_Meggendorfer&usg=ALkJrhhH_6xczAvDx117QLV0W_9Ou_mwAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vojt%25C4%259Bch_Kuba%25C5%25A1ta&usg=ALkJrhhTy0QkfYdyvMPL-Tqp2kSz-O3sJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhiSpYAaMP69rx9HQ1DhRXKqEyrkOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore&usg=ALkJrhgx8S_Qhqcu2eeTM82bmBHpX0IUTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia&usg=ALkJrhiMviTWm8bVNrO-BxEQEg6PGK3Xeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico&usg=ALkJrhisapPrWYMszSYrdMksUZefE24oqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Random_House&usg=ALkJrhjjiYXlNs_8iPYHMqdt400n4k60QA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_House&usg=ALkJrhgbmqhB1Bo67ghBkFap2obAm4Mg1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bennett_Cerf&usg=ALkJrhhHAU_FQi1IbQFoXUQbK8YH1uoTxA
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Random House.  Para tim Waldo Hunt dan Christopher Cerf menciptakan 30 buku  

pop-up anak dan  buku-buku itu dipublikasikan oleh Random House, termasuk 

buku yang menampilkan Sesame Street karakter.  Selain bergabung dengan 

Christopher Cerf di Random House, Hunt memproduksi buku pop-up untuk Walt 

Disney , serangkaian buku pop-up berdasarkan Babar , dan judul seperti Haunted 

House oleh Jan Pienkowski dan Tubuh Manusia oleh David Pelham.  

 

2.4.4 Prinsip Pembuatan Karya Seni Ilustrasi Buku Pop-up 

2.4.4.1 Prinsip Teknis Pembuatan Karya Seni Ilustrasi Buku Pop-up 

Dalam menyusun ilustrasi buku pop-up, penulis akan membuat dua buah 

buku, yang pertama adalah kisah kepahlawanan Kumbakarna, dan yang kedua 

adalah kisah Wahyu Cakraningrat. Masing-masing karya buku terdiri dari 2 

halaman cover, 1 halaman pembuka, 1 halaman perkenalan, dan 7 halaman pop-

up. Media yang digunakan adalah kertas ivory 230 gsm. Tema yang diangkat 

adalah kisah wayang Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat karena banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. 

 Pada buku pop-up Kumbakarna, halaman pertama akan dibuat halaman 

pembuka, kemudian perkenalan berupa gambar tokoh wayang purwa yang ada 

pada kisah Kumbakarna yang akan diangkat beserta ilustrasinya. Bukaan pop-up 

pertama sampai bukaan pop-up ketujuh akan dibuat bukaan dengan jenis 

transformasi. Jenis transformasi pada bukaan pop-up pertama akan muncul bentuk 

transformasi gambar tiga dimensi ketika dibuka. Pada bukaan pop-up kedua akan 

muncul jenis transformasi gerak dan tiga dimensi ketika dibuka. Untuk bukaan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Cerf&usg=ALkJrhhb9NJ2Xn9TbGpfsKV34RpwVa434Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sesame_Street&usg=ALkJrhh5-bWoSgC2HlmWPVpQd-d2eAetIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney&usg=ALkJrhitMdc0nIEusuc4EAa4dNDcWrqPoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney&usg=ALkJrhitMdc0nIEusuc4EAa4dNDcWrqPoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Babar_the_Elephant&usg=ALkJrhjEj76N_vyPuTpNfGZ87oZoHNajKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Pienkowski&usg=ALkJrhhMYgGqqauvwZrllgCQnt0wSZ-X0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDavid_Pelham%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgzCk9BC1-IITt7UNy13q9G6mqssw
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ketiga dan keempat penulis akan menggunakan jenis transformasi bentuk tiga 

dimensi ketika dibuka. Untuk bukaan kelima penulis akan menggunakan jenis 

transformasi gerak dan bentuk tiga dimensi. Pada bukaan pop-up keenam dan 

ketujuh akan muncul jenis transformasi gerak dan tiga dimensi ketika dibuka 

dalam membuat karya.  

Untuk buku pop-up Wahyu Cakraningrat, halaman pertama akan dibuat 

halaman pembuka, kemudian halaman perkenalan berupa gambar tokoh wayang 

purwa yang ada pada kisah Wahyu Cakraningrat yang akan diangkat beserta 

ilustrasinya. Bukaan pop-up pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh  

akan dibuat bukaan dengan jenis transformasi, sedangkan pada bukaan pop-up 

keenam akan menggunakan jenis volvelles. Jenis transformasi pada bukaan pop-

up pertama akan muncul bentuk tiga dimensi. Pada bukaan pop-up kedua akan 

muncul jenis transformasi gerak dan tiga dimensi ketika dibuka. Pada bukaan pop-

up ketiga akan muncul jenis transformasi tiga dimensi. Pada bukaan pop-up 

keempat dan kelima akan muncul jenis transformasi gerak dan tiga dimensi ketika 

dibuka. Pada bukaan pop-up keenam penulis akan menggunakan jenis volvelles 

ketika dibuka, dan pada bukaan pop-up ketujuh akan muncul jenis transformasi 

tiga dimensi. 

  

2.4.4.2 Prinsip Estetis Pembuatan Karya Seni Ilustrasi Buku Pop-up 

Dalam menyusun unsur-unsur visual, agar diperoleh suasana yang 

harmonis, harus memperhatikan bagaimana kombinasi unsur-unsur rupa atau yang 

disebut prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain digunakan sebagai acuan 
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dalam berkarya seni rupa termasuk karya seni ilustrasi buku pop-up. Prinsip-

prinsip desain tersebut antara lain: 

1. Keseimbangan (Balance) 

Dalam Sunaryo (2002:40) dijelaskan bahwa keseimbangan merupakan 

prinsip desain berkaitan dengan pengaturan „bobot‟ akibat „gaya berat‟ dan 

letak kedudukan bagian-bagian, sehingga dalam keadaan seimbang. Tidak 

adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tidak 

tenang dan keutuhan komposisi akan terganggu, begitu pula sebaliknya. 

Terdapat bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat ringannya serta 

letak bagian-bagiannya; (1) keseimbangan setangkup (symmetrical balance), 

diperoleh bila bagian belahan kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan 

atau kemiripan wujud, ukuran, dan jarak penempatan, (2) keseimbangan 

senjang (asymmetrical 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 gaya 

berat.  

2. Irama (Rhythm) 

Irama dalam seni rupa, berbeda dengan irama pada seni musik, irama di 

seni rupa merupakan susunan bentuk dan warna. Menurut Sunaryo (2002:35), 

irama merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan unsur-

unsur rupa sehingga dapat membangkitkan kesatuan rasa gerak. Dapat 

dikatakan pula irama adalah gerak unsur-unsur rupa dari satu unsur ke unsur 
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yang lain, baik menyangkut warna, bentuk, bidang dan garis. Dalam karya 

penulis ingin menyajikan sebuah irama yang dihasilkan dari beberapa 

kombinasi bentuk yang cenderung menggunakan garis lengkung dan 

pemanfaatan gelap terang. 

3. Kesebandingan (Proportion) 

Proporsi atau kesebandingan berarti hubungan antara bagian dengan 

keseluruhan. Hubungan yang dimaksud bertalian dengan ukuran, yaitu besar 

kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya bagian, atau 

tinggi rendahnya bagian. Keseimbangan merupakan prinsip desain yang 

mengatur hubungan unsur-unsur, termasuk hubungan dengan keseluruhan, 

agar tercapai kesesuaian (Sunaryo 2002:40). Penggunaan dalam karya 

ilustrasi ini penulis membuat perbandingan bentuk subjek yang tidak sama 

dengan bentuk pada umumnya, lebih kepada bentuk-bentuk  kartunal. 

Sehingga perbandingan yang dihasilkan juga dibuat dengan sedikit distorsi 

tetapi tetap dibuat sedemikian rupa hingga tercapai keserasian bentuk secara 

umum. 

4. Pusat Perhatian (Point of interest) 

Sunaryo (2002:36) memberi istilah dominasi, dominasi dapat dipandang 

sebagai prinsip desain yang mengatur pertalian peran bagian dalam 

membentuk kesatuan bagian-bagian, karena dengan dominasi suatu bagian 

atau beberapa bagian menguasai bagian-bagian yang lain. Dengan kata lain 

pusat perhatian adalah penekanan pada salah satu unsur visual tertentu pada 

sebuah karya seni.  
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5. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan adalah hubungan antara bagian-bagian secara menyeluruh dari 

unsur-unsur visual pada karya seni bagai satu kesatuan yang utuh (Sunaryo 

2002:31). Di sini kesatuan adalah pengorganisasian elemen-elemen visual 

yang menjadi satu kesatuan organik, serta ada harmoni antara bagian-bagian 

dengan keseluruhan untuk mencapai suatu arah tujuan.  
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1 Bahan dan Alat 

 Bahan dan alat yang digunakan dalam proyek studi ini adalah sebagai 

berikut: 

3.1.1 Bahan  

1. Kertas 

 Bahan pertama yang digunakan dalam berkarya ilustrasi ini adalah 

kertas. Kertas merupakan bahan utama sebagai tempat untuk 

menggambar ilustrasi. Kertas yang digunakan ada 2 jenis. Kertas jenis 

pertama adalah kertas yang digunakan untuk membuat sket yaitu kertas 

manila berwarna putih dengan ukuran A3 yang memiliki ketebalan 

sedang. Kertas jenis kedua adalah kertas yang digunakan untuk dicetak. 

Contoh dari jenis kedua yaitui kertas ivory dengan ukuran 230 gsm. 

2. Tinta bak 

 Bahan ke dua adalah tinta bak atau tinta cina. Tinta bak digunakan 

untuk memberi blok pada bagian yang memang membutuhkan blok 

warna hitam pada gambar sket yang kemudian akan di-scan dan diwarnai 

secara digital. 

 

3.1.2 Alat  

  Alat yang digunakan dalam pembuatan karya ilustrasi ini meliputi : 

1. Pensil 

42
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  Pensil digunakan untuk membuat sket gambar yang akan dibuat. 

Sebelum menggambar objek dengan tinta, maka bentuk dasar dari objek 

yang akan digambar dibuat sketnya terlebih dahulu. Pensil yang 

digunakan adalah pensil HB atau pensil dengan tingkat kelunakan 

sedang. Penulis sengaja menggunakan pensil ini untuk membuat sket 

karena dengan tingkat kelunakannya yang sedang, maka pensil ini tidak 

mengotori kertas gambar serta mudah untuk dihapus. 

2. Karet Penghapus 

  Karet penghapus digunakan untuk menghapus sket apabila terjadi 

kesalahan serta menghapus sket setelah gambar ditinta. Penghapus yang 

digunakan menggunakan dengan tingkat elastisitas bagus sehingga 

mampu menghapus dengan bersih serta tidak melukai permukaan 

kertas. 

3. Drawing Pen 

  Drawing pen digunakan sebagai bahan utama untuk membuat 

gambar ilustrasi dalam membuat objek gambar. Fungsinya yaitu untuk 

memperjelas garis/arsiran pada gambar. Drawing pen yang digunakan 

adalah drawing pen dengan berbagai ukuran, yaitu ukuran nomor 0,1; 

0,2; 0,3, dan 0,8. Ukuran kecil untuk membuat garis kecil dan semakin 

besar nomornya maka semakin besar garis yang dihasilkan. Jadi bisa 

digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

4. Busur Derajat 
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  Busur derajat digunakan untuk membentuk sudut ketika mulai 

mengerjakan desain awal untuk kemudian dicetak. Penggunaan busur 

derajat dimaksudkan agar sudut yang dihasilkan ketika membuat lipatan 

bisa lebih presisi. 

5. Pisau Cutter 

  Pisau Cutter digunakan membuat lubang pada saat pemotongan 

desain awal dan pemotongan gambar yang sudah dicetak. Pemotongan 

gambar dengan menggunakan pisau cutter dilakukan pada bidang kertas 

yang sulit dilakukan dengan gunting, misalkan membuat lubang di 

tengah bidang kertas. Pisau cutter digunakan juga pada saat 

meruncingkan pencil. Keuntungan menggunakan pisau cutter untuk 

meruncingkan pensil yaitu, kita bisa membentuk sendiri bentuk ujung 

pensil sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. 

6. Scanner 

  Scanner diperlukan untuk mengubah gambar tangan menjadi 

gambar digital dan agar dapat diberi warna di komputer bila gambar 

belum diwarnai. 

7. Hardware (perangkat keras) 

  Perangkat keras yang digunakan oleh penulis adalah satu set 

notebook Asus seri A46CM. 

8. Software (perangkat lunak) 
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  Perangkat lunak yang digunakan dalam membuat proyek studi ini 

ada 2 jenis Software. 

a) Adobe Photoshop CS 3 

 Pertama adalah Software Adobe Photoshop CS 3 digunakan untuk 

memberi warna dan mengedit gambar yang telah di-scan. Program 

Adobe Photoshop merupakan program yang banyak digunakan dalam 

mengolah hasil gambar secara digital. Keunggulan ada penambahan 

fitur dari versi sebelumnya seperti : puppet warp dan fitur refine edge . 

Fitur puppet warp ini digunakan untuk memperbaiki gambar/photo 

dengan cara menggerakkan bagian gambar/photo sesuai keinginan 

seperti misalnya; untuk mengecilkan bagian perut, memposisikan 

bentuk badan yang kurang pas.  

b) Coreldraw X4  

 Program yang kedua adalah Coreldraw X4 digunakan untuk 

memberi teks dan membantu dalam menyusun buku pop-up. Coreldraw 

X5 merupakan software desain berbasis vektor yang paling banyak 

digunakan oleh para desainer. Selain mudah digunakan, Coreldraw X4 

untuk saat ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung 

yang memudahkan para desainer untuk mendesain sesuatu terutama di 

bidang vektor art. Keunggulannya adalah kaya akan konten dan 

template yang profesional, mempertajam image langsung , identifikasi 

font , dan adanya beberapa font khusus yang belum ada pada program 

sebelumnya. 
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9. Pen Tablet 

Pen tablet juga dikenal sebagai tablet grafis (graphic tablet) 

sebuah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menggambar 

langsung ke komputer, seperti menggambar di atas kertas dengan 

menggunakan pensil. Sebuah tablet grafis terdiri dari tablet digital dan 

sebuah kursor ataupun sebuah pena digital. Pen tablet yang digunakan 

adalah Genius Easypen i405x. 

10. Gunting 

  Gunting digunakan untuk memotong kertas pada saat pemotongan 

desain awal dan pemotongan gambar yang sudah dicetak.  

11. Lem 

  Lem digunakan untuk merekatkan desain awal dan gambar cetak 

yang sudah jadi. 

 

3.2 Teknik Berkarya 

Teknik yang digunakan penulis ada 2 macam, yang pertama adalah teknik 

menggambar manual menggunakan pensil dan drawing pen pada kertas. Kedua 

adalah teknik pewarnaan dengan menggunakan software komputer. Teknik 

gambar manual digunakan untuk membuat sket dan pola untuk kemudian dirakit 

sebagai desain awal. Teknik pewarnaan menggunakan software komputer pada 

gambar yang telah di-scan kemudian di lay out dan dicetak untuk dirakit menjadi 

sebuah buku pop-up. 
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3.3 Proses berkarya 

Pada proses berkarya ilustrasi buku pop-up ini meliputi dua tahapan yaitu 

pra-produksi dan produksi. 

3.3.1 Proses pra-produksi meliputi : 

1. Orientasi 

Tahapan ini dilakukan dalam rangka mencari tema-tema yang dapat 

digunakan sebagai tema dalam karya buku pop-up. Penulis dalam memperoleh 

sumber data dari cerita pewayangan baik dari kisah Ramayana maupun 

Mahabarata, dari berbagai sumber literatur. Selain itu sumber lain juga 

diperoleh dari majalah, koran maupun media cetak lainnya serta internet, 

televisi dan media elektronik lainnya. dari proses orientasi penulis memilih 

tema dari kisah Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat. 

2. Pengolahan Ide dan Penulisan Cerita 

Pengolahan dan penulisan cerita dari berbagai sumber yang diperoleh, 

penulis mencoba mengolah cerita wayang yang  memiliki “kekuatan” dan kisah 

yang patut diteladani untuk diwujudkan menjadi buku pop-up. Ide untuk 

mengangkat cerita wayang sebagai tema dalam proyek studi ini muncul karena 

adanya keinginan penulis yang ingin memunculkan cerita wayang yang penuh 

dengan cerita-cerita yang patut diteladani ke  dalam bentuk baru, buku pop-up.  

Penulis akan mengungkapkan kembali wayang dalam bentuk anatomi 

realistis dengan pendekatan yang cenderung dekoratif akan tetapi tidak 

mengubah ciri yang melekat pada tokoh wayang yang diangkat. Ciri yang 
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melekat contohnya pada aksesoris yang dipakai tokoh, mulai dari mahkota, 

pakaian, sampai bentuk fisik. 

3. Pembuatan Story Board 

Story board merupakan pra visualisasi (preview adegan) sebelum menjadi 

sebuah buku. Pembuatan storyboard berdasarkan pada cerita yang akan dibuat. 

Proyek studi ini akan terdiri atas 2 buah karya buku pop-up, yang pertama 

adalah kisah Kumbakarna dan yang kedua adalah kisah Wahyu Cakraningrat.  

Buku pertama tentang kisah kepahlawanan Kumbakarna akan dibuat 

dalam 9 halaman, terdiri dari halaman pembuka, halaman perkenalan tokoh, 

dan 7 adegan pop-up, yaitu : 

a) Halaman pembuka berisi suasana peperangan antara pasukan kera dengan 

raksasa dengan warna monokromatik. 

b) Halaman perkenalan tokoh berisi tentang tokoh wayang purwa dan 

ilustrasinya yang terdapat pada buku. 

c) Adegan pertama berisi tentang keluarga Kumbakarna.  

d) Adegan kedua berisi Kumbakarna dan Rahwana sedang bertapa dan 

akhirnya Bathara Indra dan Bhatara Brahma datang mengabulkan 

permintaan Kumbakarna dan Rahwana.  

e) Adegan ketiga adalah Kumbakarna dan Wibisana yang menasehati 

Rahwana agar mengembalikan Dewi Shinta kepada Sri Rama.  

f) Adegan keempat adalah Kumbakarna bersumpah bahwa ia akan membela 

dan ikut berperang melawan pasukan kera demi negaranya . 
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g) Adegan kelima Kumbakarna ikut maju ke medan perang dan dikeroyok 

pasukan kera. 

h)  Adegan keenam Kumbakarna berperang dan tangannya putus oleh Sri 

Rama.  

i) Adegan ketujuh Kumbakarna gugur dan diangkat ke Surga dengan  

disambut dewi-dewi. 

Buku kedua berisi tentang kisah Wahyu Cakraningrat akan dibuat dalam 9 

halaman, terdiri dari halaman pembuka, halaman perkenalan tokoh, dan 7 

adegan pop-up, yaitu : 

a) Halaman pembuka berisi suasana hutan Gangga Warayang dengan warna 

monokromatik. 

b) Halaman perkenalan tokoh berisi tentang tokoh wayang purwa dan 

ilustrasinya yang terdapat pada buku. 

c) Adegan pertama tentang ketiga kesatria yang berebut mendapatkan Wahyu 

Cakraningrat, yaitu : Lesmana Mandrakumara, Raden Samba, dan Raden 

Abimanyu.  

d) Adegan kedua berisi tentang Raden Samba yang bertarung dengan para 

Kurawa dan akhirnya kalah.  

e) Adegan ketiga berisi Abimanyu dan Gathotkaca yang bertarung dengan 

raksasa.  

f) Adegan keempat berisi Lesmana Mandrakumara yang menendang orang 

tua, pada sub pop-up Lesmana Mandrakumara kehilangan Wahyu 

Cakraningrat. 
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g) Adegan kelima berisi tentang Samba yang bertemu orang tua dan Endang 

Mundhiasih, pada sub pop-up Samba kehilangan Wahyu Cakraningrat. 

h) Adegan keenam Abimanyu yang berhasil mendapatkan Wahyu 

Cakraningrat. 

i) Adegan ketujuh Pandawa melawan Kurawa.  

Setelah proses pra-produksi selesai kemudian dilanjutkan dengan proses 

penciptaan. 

 

3.3.1 Proses penciptaan karya meliputi : 

1. Sket 

Setelah pembuatan storyboard yang meliputi gambaran kasar tentang 

adegan yang ada pada buku, hal yang selanjutnya adalah membuat sket yang 

berasal dari storyboard. Sket dibuat dengan pensil yang kemudian ditebalkan 

dengan drawing pen untuk kemudian diwarnai lewat komputer. 

2. Pewarnaan  

Sket yang sudah matang kemudian di-scan, agar dapat diwarnai lewat 

komputer. Scan digunakan untuk mendigitalisasi gambar sket menjadi data 

digital dan dapat diberi warna  di computer menggunakan software Adobe 

Photoshop CS3. 

3. Lay out dan pemberian teks 

Gambar digital yang sudah diwarnai kemudian di tata dan diberi teks, 

sesuai dengan cerita dan storyboard menggunakan software Coreldraw X4. 

Pemberian teks menggunakan prinsip-prinsip desain. 
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4. Pencetakan dan perakitan gambar 

Gambar yang telah selesai diolah di komputer, kemudian gambar tersebut 

dicetak. Setelah dicetak gambar tersebut dipotong dan dirakit menurut pola 

yang telah dibuat. Lembaran-lembaran yang sudah jadi kemudian dilakukan 

finishing dengan penjilidan agar menjadi sebuah buku. 

 

Bagan Proses Pembuatan Proyek Studi 

Pra-produksi 

 

 

 

 

Proses penciptaan 

 

 

  

Orientasi  Pengolahan ide Story board 

  

Sket Pewarnaan  Lay out 

dan  Teks 

Pencetakan dan 

perakitan 

gambar 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

Pada bagian ini dideskripsikan dan dianalisis dua karya buku pop-up 

tentang Kisah Kepahlawanan Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat. Masing-

masing karya buku terdiri dari 2 halaman cover, 1 halaman pembuka, 1 halaman 

perkenalan, dan 7 halaman pop-up. Analisis yang dilakukan mencakupi spesifikasi 

karya, deskripsi karya, analisis karya, dan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung di dalamnya. 

 

4.1 Buku Kisah Kepahlawanan Kumbakarna 

4.1.1 Cover depan 

 

Gambar. 1 : Cover depan buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

52 
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4.1.1.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Cover depan 

Ukuran  : 20 x 27 cm 

Jenis   : Halaman cover 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.1.1.2 Deskripsi Karya 

 Karya pada halaman cover depan ini terdiri dari figur Kumbakarna yang 

dikeroyok pasukan kera, teks judul buku, nama penulis, dan logo penerbit. 

Terdapat sosok Kumbakarna yang berada di tengah-tengah peperangan sedang 

dikeroyok oleh pasukan kera dengan posisi Kumbakarna memegang kera di 

tangan kananya dan digigit kera di sebelah kanan. Jumlah kera yang terdapat 

sangat banyak dengan posisi yang saling tumpang tindih. 

4.1.1.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman cover depan ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada logo, bentuk segitiga pada sisi 

kanan atas, dan bentuk jajar genjang pada sisi kiri bawah. Garis lengkung pada 

bentuk organis yang terdapat pada sosok manusia dan kera yang memiliki bentuk 

lengkung dan menciptakan kesan dinamis. Pada cover depan lebih didominasi 

oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar sosok 

manusia dan kera. 
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Warna pada cover depan pencahayaan dibuat cerah, permainan warna 

gelap terang mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar secara 

realistis baik pada subjek gambar maupun background. Warna yang digunakan 

dalam karya ini adalah warna abu-abu yang terdapat pada background, juga warna 

kuning pada mahkota dan kuning serta biru tua pada teks judul buku. Selanjutnya 

terdapat warna coklat kekuningan yang ada pada sosok Kumbakarna dan pasukan 

kera, untuk logo penerbit diberi warna biru muda dan warna hitam yang terdapat 

pada garis (stroke) gambar sekaligus pada teks nama penulis. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada sisi tengah terdapat sosok Kumbakara yang sedang dikeroyok pasukan kera 

dan teks judul buku yang seimbang kiri dan kanan agar tercipta keseimbangan 

yang baik. Point of interest yang terdapat pada karya ini terdapat pada sosok 

Kumbakarna yang memiliki bidang lebih besar dan warna yang lebih terang 

sehingga menjadi pusat perhatian pada cover depan ini. Karya halaman cover 

depan menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, penataan 

keseimbangan, dan pusat perhatian sehingga karya ini diharapkan lebih menarik 

dan estetis.  

Pada cover depan penulis mengilustrasikan tentang perjuangan 

Kumbakarna ketika membela negaranya melawan pasukan kera. Penulis 

mengangkat adegan tersebut karena mewakili cerita dari buku ini, yaitu kisah 

perjuangan Kumbakarna membela negara. Sosok Kumbakarna digambarkan 
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dengan wajah yang merah, badan tinggi besar, bulu dada dan jambang yang lebat 

sebagai  penggambaran sebagai seorang raksasa. Subjek kera dan raksasa dibuat 

banyak dan ramai sebagai ilustrasi suasana peperangan dengan background langit 

berwana abu-abu digunakan untuk mengesankan suasana yang surealististis. 

Susana peperangan digambarkan dengan banyaknya sosok kera dan raksasa yang 

saling serang membawa senjata, dan penempatan posisi yang saling tumpang 

tindih dalam penggambarannya. Penggunaan judul buku, nama penulis, dan logo 

penerbit digunakan agar buku ini menyerupai buku yang sudah diterbitkan resmi 

oleh percetakan. 

 

4.1.2 Cover Belakang 

 

Gambar. 2 : Cover belakang buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 
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4.1.2.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Cover belakang 

Ukuran  : 20 x 27 cm 

Jenis   : halaman cover  

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.1.2.2 Deskripsi Karya 

 Karya buku pop-up pada halaman cover belakang ini terdiri dari wayang 

Kumbakarna yang transparan dengan background abu-abu, teks judul buku, foto 

penulis, logo penerbit dan barcode. Sosok wayang purwa Kumbakarna terlihat 

transparan dengan posisi di tengah serta menyatu dengan background dan 

ditambahkan dengan teks kata pengantar. Foto penulis di tempatkan di sisi kiri 

dengan pakaian lurik dan memakai blangkon.  

4.1.2.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman cover belakang ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada logo, barcode, teks judul buku. 

Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar foto penulis. Pada 

cover belakang lebih didominasi oleh pola garis lurus, karena pola yang ada 

membentuk raut geometris yang terdiri kotak foto penulis, teks yang membentuk 

raut kotak, teks judul buku logo dan barcode. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna abu-abu yang 

terdapat pada background, juga warna kuning dan biru tua pada teks judul buku. 

Selanjutnya terdapat warna putih untuk barcode, untuk logo penerbit diberi warna 
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biru muda dan warna hitam yang terdapat pada garis (stroke) gambar sekaligus 

pada teks. 

Karya ini menggunakan komposisi asimetris, pengaturan komposisi 

dengan mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta 

keseimbangan yang baik. Foto penulis yang memiliki bobot lebih berat dengan 

luas yang kecil disesuaikan dengan teks buku yang memiliki bobot ringan namun 

memiliki luas lebih besar dari foto. Teks judul buku berada di tengah, kemudian 

logo penerbit di tempatkan di sebelah kiri dan barcode di sebelah kanan. 

Penempatan teks pengantar dan arah hadap foto penulis disusun dengan 

mempertimbangkan ruang yang ada, keseluruhan disusun  agar tercipta 

keseimbangan yang baik.  Karya halaman cover belakang menekankan perpaduan 

garis, warna, dan bidang penataan keseimbangan sehingga karya ini diharapkan 

lebih menarik dan estetis. 

Pada cover belakang ini ini penulis memberikan pengantar tentang isi 

buku yang berkisah tentang perjuangan Kumbakarna demi membela negaranya.  

Menempatkan sosok wayang Kumbakarna yang transparan sebagai background 

dengan warna abu-abu. Warna tersebut digunakan agar senada dengan cover 

depan. Penggunaan sosok wayang Kumbakarna dimaksudkan karena sosok 

Kumbakarna adalah tokoh utama dalam buku pop-up ini dan sekaligus 

mengenalkan wayang Kumbakarna aslinya. Penggunaan judul buku, foto penulis, 

logo penerbit dan barcode digunakan agar buku ini menyerupai buku yang sudah 

diterbitkan resmi oleh percetakan. 
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4.1.3 Halaman Pembuka 

 

Gambar. 3 : Halaman pembuka buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.3.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Halaman pembuka 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pembuka 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.1.3.2 Deskripsi Karya 

 Karya buku pop-up pada halaman pembuka ini terdiri dari gambar pasukan 

kera dan raksasa dengan warna monokromatik ungu. Terdapat teks judul buku, 

nama penulis, dan logo penerbit di sebelah kanan. Di sana terlihat pasukan kera 
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dan raksasa yang berperang memenuhi halaman. Jumlah kera dan raksasa yang 

terdapat sangat banyak dengan posisi yang saling tumpang tindih. 

4.1.3.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman pembuka ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada teks judul buku, dan logo 

penerbit. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada sosok raksasa 

dan kera yang memiliki pola lengkung dan menciptakan kesan dinamis. Pada 

halaman pembuka lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena 

gambar didominasi oleh gambar sosok raksasa dan kera yang sedang berperang. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna ungu yang dibuat 

monokromatik pada gambar sosok raksasa dan kera, juga warna kuning dengan 

sisi biru tua pada teks judul buku, untuk teks nama penulis menggunakan warna 

hitam, dan warna biru muda untuk logo penerbit. 

Pada halaman pembuka sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, kiri dan 

kanan. Pada bagian kanan merupakan pembuka halaman dengan penempatan teks 

judul buku, nama penulis, dan logo penerbit berada di tengah sisi bagian kanan 

agar tercipta keseimbangan yang baik. Karya  ini menggunakan pengaturan 

komposisi dengan mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada 

agar tercipta keseimbangan yang baik. Karya pada halaman pembuka menekankan 

perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, dan penataan keseimbangan 

sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  
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Halaman pembuka penulis mengilustrasikan tentang suasana peperangan 

yang terjadi antara pasukan kera dan raksasa dengan warna monokromatik sebagai 

background. Hal ini dikarenakan suasana peperangan adalah latar yang paling 

sering muncul di dalam buku ini. Penggunaan teks judul buku, nama penulis dan 

logo penerbit  agar menyerupai buku yang sudah diterbitkan resmi oleh 

percetakan. 

 

4.1.4 Halaman Perkenalan Tokoh 

 

Gambar. 4 : Halaman Perkenalan tokoh buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.4.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Perkenalan tokoh 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman perkenalan tokoh 
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Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

 

4.1.4.2 Deskripsi Karya 

Karya buku pop-up pada perkenalan tokoh menampilkan perkenalan tokoh 

yang terdapat pada kisah Kumbakarna ini. Terdapat sembilan tokoh gubahan 

wayang yang terdapat pada Kisah Kepahlawanan Kumbakarna beserta wayang 

kulit aslinya. Tokoh-tokoh wayang yang terdapat pada buku ini adalah Rahwana, 

Resi Wisrawa, Bathara Brahma, Kumbakarna, Sri Rama, Hanoman, Wibisana, 

Dewi Sukesi, dan Sarpakenaka serta memakai atribut yang melekat pada wayang 

aslinya.  

4.1.4.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman perkenalan tokoh ini memiliki unsur garis yang 

secara keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-

garis lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada kotak tempat tokoh gubahan 

wayang dan kotak teks tempat perkenalan tokoh. Garis lengkung pada bentuk 

organis yang terdapat pada ornamen yang menghiasi kotak tempat teks, sosok 

gubahan wayang, dan wayang asli. Pada halaman perkenalan tokoh ini lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok gubahan wayang dan wayang purwa asli. 

Warna pada halaman perkenalan dibuat cerah dengan permainan warna 

gelap terang mengekspresikan dimensi ruang pada gambar sosok manusia 

gubahan wayang kulit dan pewarnaan dekoratif pada wayang asli. Warna yang 
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digunakan dalam karya ini adalah warna putih pada background, warna hijau pada 

bidang kotak tempat sosok wayang gubahan dan wayang asli. Selanjutnya pada 

gambar sosok manusia diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar 

beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, coklat tua, 

hijau, merah, dan biru. Pada garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat sosok Rahwana, Resi Wisrawa dan Bathara Indra. Pada 

bagian tengah terdapat sosok Kumbakarna, Sri Rama dan Hanoman. Pada sisi 

kanan terdapat sosok Wibisana, Dewi Sukesi dan Sarpakenaka.  

 Point of interest yang terdapat pada karya ini terdapat pada gambar sosok 

Kumbakarna yang memiliki bidang lebih besar dari bidang lainnya dan posisinya 

yang berada di tengah menjadikan pusat perhatian saat membuka halaman. Karya 

halaman perkenalan ini menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, 

penataan keseimbangan, dan pusat perhatian sehingga karya ini diharapkan lebih 

menarik dan estetis.  

Pada halaman perkenalan, penulis mengilustrasikan perkenalan tokoh-

tokoh yang terdapat pada kisah Kumbakarna ini dengan disertai dengan wayang 

aslinya. Tokoh-tokoh yang terdapat pada kisah ini adalah Rahwana, Resi 

Wisrawa, Bathara Brahma, Kumbakarna, Sri Rama, Hanoman, Wibisana, Dewi 

Sukesi, dan Sarpakenaka. Penggambaran tokoh disesuaikan dengan karakter 

wayang asli yang ada. Pada Rahwana, Kumbakarna dan Sarpakenaka dibuat 
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dengan wajah merah, gigi yang bertaring sebagai gambaran seorang raksasa 

ataupun reksasi. Pada Resi Wisrawa, Wibisana, Sri Rama dan Dewi Sukesi 

digambarkan sebagai manusia, khusus Sri Rama ia memakai busur panah karena 

terkenal sebagai pemanah yang sakti dan handal. Pada sosok Bathara Brahma 

digambarkan dengan cahaya yang terpancar karena ia adalah seorang dewa dan 

penggambarannya dengan warna kemerahan karena maerupakan dewa yang 

menguasai api. Sosok Hanoman digambarkan seekor kera dengan warna putih 

sesuai karakter dalam pewayangan.  

 

4.1.5 Pop-up 1 

 

Gambar. 5 : Pop-up 1 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.5.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Pop-up 1 

Ukuran  : 40 x 27 cm 
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Jenis   : Halaman pop-up 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.1.5.2 Deskripsi Karya 

 Karya pada halaman pop-up pertama ini menampilkan sosok dari keluarga 

Kumbakarna yang terdiri dari Dewi Sukesi, Resi Wisrawa, Rahwana, 

Kumbakarna, Wibisana dan Sarpakenaka dengan background belakang suasana di 

dalam istana. Sosok ilustrasi wayang dibuat dengan atribut yang melekat pada 

wayang aslinya. Terdapat background berupa bangunan yang terdapat ornamen 

sulur dan kala pada bagian atasnya, ornamen sayap burung pada bagian kiri dan 

kanan serta jendela di tengah-tengah bangunan. 

4.1.5.3 Analisis karya 

Karya pada pop-up pertama ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada bangunan istana yang didominasi 

garis-garis lurus yang membentuk bidang geometris. Garis lengkung pada bentuk 

organis yang terdapat pada gambar sosok manusia dan ornamen pada bagian atas 

bangunan istana yang memiliki pola lengkung dan menciptakan kesan dinamis. 

Pada pop-up pertama ini lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena 

gambar didominasi oleh gambar sosok manusia. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis, baik pada 
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subjek gambar maupun background. Dimensi ruang yang terjadi karena 

penempatan yang bertingkat baik subjek maupun background-nya. Warna yang 

digunakan dalam karya ini adalah warna ungu gradasi putih yang terdapat pada 

dasar halaman, juga ungu dan hijau pada bangunan istana. Selanjutnya pada 

gambar sosok manusia diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar 

beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, hijau, jingga, 

merah, coklat tua dan biru. Pada garis (stroke) gambar dan teks diberi warna 

hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat sosok Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa. Sosok Rahwana, 

Kumbakarna, Wibisana, dan Sarpakenaka pada bagian kanan, serta pada bagian 

belakang latar istana disusun seimbang kiri dan kanan, dan pusat perhatian 

terdapat sosok keluarga Kumbakarna dan latar istana di belakangnya. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan penempatan garis diagonal untuk penempelan sisi desain pop-up. Pada 

sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar tiga dimensi yang 

pada karya ini unsur tiga dimensi terdapat pada sosok keluarga Kumbakarna dan 

latar di istana belakangnya.  

Bentuk tiga dimensi terjadi karena gambar sosok keluarga Kumbakarna 

dan background yang muncul ketika dibuka. Hal ini dikarenakan penempelan 
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gambar desain pop-up pada desain halaman dasar pop-up yang diagonal, sehingga 

otomatis akan muncul dan berdiri ketika dibuka. Dimensi ruang juga terjadi 

karena penempatan gambar yang bertingkat sehingga membentuk dimensi 

keruangan yang bukan sekadar ilusi, tetapi juga memiliki volume yang realististis.  

Karya pop-up pertama ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, 

gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian dan tiga dimensi sehingga 

karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada halaman pop-up pertama kisah Kepahlawanan Kumbakarna penulis 

mengilustrasikan tentang keluarga Kumbakarna, dengan penggambaran sosok 

Rahwana, Kumbakarna dan Sarpakenaka dibuat dengan wajah merah, gigi yang 

bertaring sebagai gambaran seorang raksasa ataupun reksasi. Pada Resi Wisrawa, 

Wibisana, dan Dewi Sukesi digambarkan sebagai manusia sehingga digambarkan 

sebagai manusia sesungguhnya. Ilustrasi pada background adalah bagian dalam 

istana yang dikenali dengan adanya ormanen sulur pada bagian atas, tiang yang 

memiliki ornamen bunga, dan bagian samping yang menggunakan sayap agar 

terlihat megah. Penulis menggunakan suasana dalam istana sebagai tempat yang 

tepat di mana keluarga Kumbakarna berkumpul agar sesuai dengan adegan yang 

diilustrasikan. 
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4.1.6 Pop-up 2 

 

Gambar. 6 : Pop-up 2 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.6.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 2 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.1.6.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up kedua ini menampilkan sosok Kumbakara dan Rahwana 

yang sedang bertapa dan bertemu dengan Bathara Brahma. Karya ini berlatar 

disebuah hutan dengan warna dominan hijau dan pepohonan di belakangnya. 

Kesan di dalam hutan dikuatkan dengan banyaknya pepohonan dan rerumputan 

sebagai latar pada adegan ini. Terdapat sosok Kumbakarna dan Rahwana yang 
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sedang duduk bersila kemudian terdapat sosok Bathara Brahma yang muncul 

dengan sinar. 

4.1.6.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up kedua ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada tempat teks yang berentuk kotak. 

Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok manusia 

dan background hutan. Pada pop-up  kedua lebih didominasi oleh perbentukan 

garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar hutan dan sosok manusia. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis, baik pada 

subjek gambar maupun background. Gerak pada halaman pop-up  terjadi karena 

perubahan posisi pada subjek gambar. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna hijau yang terdapat 

pada hutan, juga warna kuning kehijauan yang terdapat pada cahaya yang muncul 

dari Bathara Brahma. Selanjutnya pada gambar kulit sosok gambar manusia diberi 

warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian 

sosok manusia diberi warna kuning, coklat tua, dan merah. Pada garis (stroke) 

gambar dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks yang tersembunyi 

menggunakan warna putih (Gambar 6.a : Teks tersembunyi). 
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Gambar 6.a : Teks yang tersembunyi 

Karya  ini menggunakan komposisi asimetris yang nampak memiliki 

bidang yang berbeda tapi seimbang. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat gambar sosok Rahwana dan Kumbakarna. Pada bagian 

kanan terdapat sosok Bathara Brahma yang muncul dengan sinar kedewaannya. 

Pusat perhatian terdapat sosok Kumbakarna dan Bathara Brahma yang muncul 

dan bergerak sehingga lebih menarik perhatian. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar yang berlatar hutan digunakan 

untuk penempelan sisi desain pop-up  dan teks yang tersembunyi. Pada sisi desain 

pop-up digunakan untuk pembentukan cerita, teks yang tersembunyi, gambar tiga 

dimensi dan gerak.  Pada karya ini unsur tiga dimensi dan gerak terdapat pada 

sosok Kumbakarna dan Bathara Brahma.  

Bentuk tiga dimensi terjadi karena gambar sosok Kumbakarna yang 

terlihat menonjol ke luar bidang background  ketika dibuka. Hal ini dikarenakan 
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penempatan gambar Kumbakarna diletakan pada desain halaman dasar pop-up 

yang menonjol dengan teknik lipatan yang membuat gambar Kumbakarna akan 

menonjol ketika dibuka. Gerak juga terjadi karena sudut lipatan pada gambar 

Bathara Brahma yang dibuat membentuk sudut 45˚ kemudian  ditempel pada pada 

halaman pop-up sehingga akan bergerak ketika dibuka. Dimensi keruangan dan 

gerak pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan 

pergerakan gambar yang realistis. Karya pop-up kedua ini tetap menekankan 

perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat 

perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan 

estetis.  

Pada halaman pop-up kedua ini penulis mengilustrasikan Rahwana dan 

Kumbakarna yang sedang bertapa dan bertemu dengan Bathara Brahma. Posisi 

Rahwana dan Kumbakarna yang sedang duduk bersila menggambarkan posisi 

bertapa, kemudian Bathara Brahma muncul yang diilustrasikan dan mengeluarkan 

sinar kedewaannya. Bathara Brahma digambarkan dengan warna yang kemerah-

merahan karena merupakan sosok Dewa yang menguasai api. Latar yang 

digunakan adalah hutan, dapat dikenali dengan adanya banyak pepohonan dan 

tumbuhan dengan dominan berwarna hijau.    
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4.1.7 Pop-up 3 

 

Gambar. 7 : Pop-up 3 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.7.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 3 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.1.7.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up ketiga ini menampilkan sosok Kumbakara, Rahwana dan 

Wibisana. Karya ini berlatar di dalam istana dengan berbentuk panggung dengan 

lantai warna coklat berterkstur. Kesan di dalam istana dikuatkan dengan adanya 
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background yang mengesankan bagian istana dengan payung, ornamen kala dan 

sulur pada bagian atas sebagai latar pada adegan ini. Terlihat Rahwana yang 

mengacungkan jarinya kepada Wibisana, kemudian terdapat sosok Kumbakarna 

yang berdiri di belakang Rahwana dengan posisi diam. 

4.1.7.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up ketiga ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada banguanan tangga, payung, 

panggung istana dan tempat teks yang berentuk kotak. Garis lengkung pada 

bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok manusia dan ornamen yang 

menghiasi bagian atas panggung istana. Pada halaman pop-up ketiga lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lurus yang membentuk bidang geometris, pada 

tangga, panggung, bangunan istana dan kotak tempat teks. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis, baik pada 

subjek gambar maupun background. Dimensi ruang yang terjadi karena 

penempatan yang bertingkat baik subjek maupun background-nya. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna coklat bertekstur 

pada lantai dan panggung istana. Selanjutnya pada gambar sosok manusia diberi 

warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian 

sosok manusia diberi warna kuning, coklat tua, merah, dan biru. Pada garis 
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(stroke) gambar dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks 

menggunakan kuning. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri sosok Kumbakarna, pada bagian tengah terdapat sosok Rahwana 

,pada bagian kanan terdapat sosok Wibisana, serta pada bagian belakang latar 

istana dengan forground panggung disusun seimbang kiri dan kanan agar tercipta 

keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok manusia dan panggung 

istana. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan penempatan garis diagonal untuk penempelan sisi desain pop-up. Pada 

sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar tiga dimensi yang 

pada karya ini unsur tiga dimensi terdapat pada sosok Kumbakarna, Rahwana, dan 

Wibisana, serta panggung dan latar istana di belakangnya. 

Bentuk tiga dimensi terjadi karena gambar sosok Kumbakarna, Rahwana, 

Wibisana, panggung dan background istana yang muncul ketika dibuka. Hal ini 

dikarenakan penempatan gambar tangga, panggung, bangunan istana pada 

halaman dasar pop-up dengan posisi diagonal hingga membentuk tiga dimensi, 

kemudian ditempel sosok manusia pada panggung dengan posisi diagonal, 

sehingga otomatis akan muncul dan berdiri ketika dibuka. Dimensi ruang juga 

terjadi karena penempatan gambar yang bertingkat sehingga membentuk dimensi 
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keruangan yang bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume yang realistis.  

Karya pop-up ketiga ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap 

terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga 

karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Halaman pop-up ketiga ini penulis mengilustrasikan tentang perbedaan 

pendapat antara Kumbakarna, Wibisana dan Rahwana yang menculik Dewi 

Shinta. Penulis mengilustrasikan Rahwana yang marah kepada Wibisana karena 

menasehati dengan banyak bicara, kemarahannya dapat dilihat dari wajah 

Rahwana yang geram dan mengacungkan tangannya, sedangkan pada adegan ini 

Kumbakarna lebih diam walaupun tidak setuju dengan perbuatan kakaknya. Latar 

yang digunakan pada adegan ini adalah panggung yang menggambarkan istana, 

dapat dikenali dengan adanya anak tangga dan pada background adalah bagian 

dalam istana yang dikenali dengan adanya ormanen sulur dan kala pada bagian 

atas, tiang yang memiliki ornamen sulur dan payung. 
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4.1.8 Pop-up 4

 

Gambar. 8 : Pop-up 4 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.8.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 4 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.1.8.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up keempat ini menampilkan sosok Kumbakara dengan 

ekspresi marah dengan alis yang menyeringai, mata yang melotot, gigi, taring dan 

gusi yang terlihat. Background pada karya ini berwarana merah gradasi. Samping 

kanan dan kiri terdapat kotak teks berwarna putih dilengkapi dengan teks. 
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Terdapat sosok Kumbakarna dengan bentuk tiga dimensi pada sisi tengah karya, 

dengan mengangkat kedua tangannya dan tangan kanannya mengepal. 

4.1.8.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up keempat ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada tempat teks yang berentuk kotak. 

Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok 

Kumbakarna. Pada pop-up keempat ini lebih didominasi oleh perbentukan garis 

lengkung karena gambar didominasi oleh sosok Kumbakarna yang memiliki unsur 

garis lengkung yang mendominasi. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna merah gradasi putih 

yang terdapat pada background. Selanjutnya pada gambar sosok gambar manusia 

diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar atribut dan pakaian 

sosok manusia diberi warna kuning, coklat muda, coklat tua, dan merah. Pada 

garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks 

menggunakan warna putih. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 
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penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kanan dan kiri terdapat kotak yang dilengkapi teks, pada bagian 

tengah terdapat pada sosok Kumbakarna semuanya disusun seimbang kiri dan 

kanan agar tercipta keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok 

Kumbakarna yang berada di tengah dan muncul serta memiliki volume keruangan, 

sehingga menjadi pusat perhatian ketika dibuka. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar menggunakan background gradasi 

digunakan untuk penempelan sisi desain pop-up dan teks. Pada sisi desain pop-up 

digunakan untuk pembentukan cerita, gambar tiga dimensi dan gerak.  Pada karya 

ini unsur tiga dimensi dan gerak terdapat pada sosok Kumbakarna. 

Bentuk tiga dimensi dan gerak terjadi karena gambar sosok Kumbakarna 

yang terlihat menonjol bergerak dari atas ke bawah pada bidang background 

ketika dibuka. Hal ini dikarenakan desain pop-up gambar Kumbakarna yang 

dilipat membentuk sudut 40˚ yang tempel pada desain halaman dasar pop-up 

secara diagonal dengan sudut 40  sehingga otomatis akan menonjol dan bergerak 

ketika dibuka. Dimensi keruangan dan gerak pada karya ini bukan sekedar ilusi, 

tetapi juga memiliki volume dan pergerakan gambar yang realistis.  Karya pop-up 

ke empat ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, 

penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga karya ini 

diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada halaman pop-up yang keempat ini penulis mengilustrasikan tentang 

Kumbakarna yang marah kerena negaranya sedang diserang pasukan kera. 
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Kumbakarna yang sedang marah digambarkan dengan wajah yang 

mengekspresikan kemarahan diantaranya alis yang terangkat, gigi yang 

menyeringai, kedua tangannya yang dibentangkan dan tangan kanannya 

mengepal, kemudian kesan marah dikuatkan dengan background merah sehingga 

menghasilkan kesan yang panas. 

 

4.1.9 Pop-up 5 

 

Gambar. 9 : Pop-up 5 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.9.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 5 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 
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4.1.9.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up kelima ini menampilkan sosok Kumbakara di tengah 

peperangan antara pasukan kera dan raksasa. Terdapat pasukan kera dan raksasa 

yang sedang berperang, kemudian Kumbakarna mengangkat kedua tangannya,  

memegang seekor kera ditangan kananya dan sedang digigit kera di sisi kanannya. 

Background langit pada karya ini berwarana abu-abu. Samping kanan dan kiri 

terdapat teks berwarna hitam. Penggambaran pasukan kera dan raksasa terlihat 

memiliki jumlah yang banyak dan saling tumpang tindih dengan membawa 

senjata dan saling serang. 

4.1.9.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up kelima ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks yang membentuk bidang 

geometris. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok 

Kumbakarna, pasukan raksasa dan pasukan kera. Pada pop-up kelima lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok Kumbakarna, pasukan raksasa dan pasukan kera yang sedang 

berperang. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang dan gerak yang terjadi karena penempatan subjek 

gambar yang muncul dan memiliki volume keruangan. 
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Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna abu-abu yang 

terdapat pada background langit. Selanjutnya pada gambar sosok gambar 

manusia, kera, dan raksasa diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada 

gambar beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, coklat 

tua. Pada garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kanan dan kiri terdapat teks, pada bagian tengah terdapat pada sosok 

Kumbakarna semuanya disusun seimbang kiri dan kanan agar tercipta 

keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok Kumbakarna yang berada 

di tengah dan muncul, memiliki bidang yang lebih luas, warna yang lebih cerah, 

serta memiliki volume keruangan, sehingga menjadi pusat perhatian ketika 

dibuka. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar menggambarkan suasana 

peperangan antara pasukan kera dengan pasukan raksasa, background langit 

berwarna abu-abu, juga terdapat teks pada sisi kiri dan kanan digunakan untuk 

penempelan sisi desain pop-up. Pada sisi desain pop-up digunakan untuk 

pembentukan cerita, tiga dimensi dan gerak. Pada karya ini unsur tiga dimensi dan 

gerak terdapat pada sosok Kumbakarna. 

Bentuk tiga dimensi dan gerak terjadi karena gambar sosok Kumbakarna 

yang terlihat menonjol ke luar bidang background dengan bergerak dari bawah ke 
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atas ketika dibuka. Hal ini dikarenakan gambar Kumbakarna pada desain pop-up 

membentuk sudut lipatan 40˚ dan ditempel dengan posisi diagonal membentuk 

sudut 45˚ pada halaman dasar sehingga otomatis akan bergerak ketika dibuka, 

kemudian ditutup dengan gambar pasukan kera dan raksasa yang berperang yang 

ditempel secara horisontal. Dimensi keruangan dan gerak pada karya ini bukan 

sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan pergerakan gambar yang 

realististis.  Karya pop-up kelima ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, 

warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi dan 

gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada halaman pop-up kelima ini penulis mengilustrasikan tentang 

Kumbakarna yang berperang membela negaranya, berada di antara pasukan kera 

dan raksasa. Suasana perang dapat dilihat pada banyaknya sosok kera dan raksasa 

yang saling serang membawa senjata, dan penempatan posisi yang saling tumpang 

tindih dalam penggambarannya sehingga kesan perang yang ramai dapat 

dirasakan. Penggunaan background langit yang berwana ungu keabu-abuan 

diharapkan menghasilkan kesan yang realistis dan lebih mendramatisir. 
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4.1.10 Pop-up 6

 

 

Gambar. 10 : Pop-up 6 buku kisah kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.10.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 6 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.1.10.3 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up keenam ini menampilkan sosok Kumbakara di antara 

peperangan antara pasukan kera dan raksasa. Kumbakarna tangannya terputus 

terkena anak panah, pada sisi tengah karya terdapat tangan Kumbakarna 
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berbentuk tiga dimensi yang terputus, sedangkan sisi kanan terdapat sosok 

Hanoman yang muncul dan Sri Rama yang melepas anak panah. Background 

langit pada karya ini berwarana abu-abu. Samping kanan dan kiri terdapat teks 

berwarna hitam. Penggambaran pasukan kera dan raksasa terlihat memiliki jumlah 

yang banyak dan saling tumpang tindih dengan membawa senjata dan saling 

serang. 

4.1.9.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up keenam ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada teks yang membentuk bidang 

geometris. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok 

Sri Rama, Kumbakarna, pasukan raksasa dan pasukan kera. Pada pop-up keenam 

lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok Sri Rama, Kumbakarna, pasukan raksasa dan pasukan kera yang 

sedang berperang. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna abu-abu yang 

terdapat pada background langit. Selanjutnya pada gambar sosok gambar 

manusia, kera, dan raksasa diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada 
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gambar beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, merah, 

coklat tua dan biru. Pada sosok Hanoman diberi warna putih. Pada garis (stroke) 

gambar dan teks diberi warna hitam. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan latar peperangan antara kera dan raksasa, terdapat juga sosok Sri Rama 

di sebelah kiri. Sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar 

tiga dimensi dan gerak yang pada karya ini unsur gerak terdapat pada sosok 

Kumbakarna, yang bergerak dari kanan ke kiri dan juga Hanoman yang bergerak 

dari kiri ke kanan. Untuk tiga dimensinya terdapat pada awan yang menopang 

tangan kumbakarna yang terputus. 

Karya ini menggunakan komposisi asimetris. Ini terlihat pada bagian 

kanan dan kiri yang memiliki bentuk berbeda tetapi tetap terlihat seimbang. 

Pengaturan komposisi terlihat pada penataan yang mempertimbangkan penerapan 

ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. Pada bagian 

kiri terdapat sosok Kumbakarna dan pada bagian kanan terdapat sosok Hanoman 

dan Sri Rama yang muncul dari kiri ke kanan dengan latar peperangan antara 

pasukan kera dan pasukan raksasa semuanya disusun agar tercipta keseimbangan 

yang baik.  Pusat perhatian terdapat pada Kumbakarna yang memiliki ukuran 

lebih besar dan memiliki unsur gerak sehingga menjadi pusat perhatian ketika 

halaman dibuka. 

Gambar bisa bergerak ini dikarenakan penempelan gambar pasukan kera 

untuk halaman pop-up yang dilipat membentuk sudut 40˚ dan ditempel dengan 
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gambar Kumbakarna sehingga secara otomatis akan bergerak. Sistem gerak yang 

terdapat pada gambar Hanoman adalah dengan menggunakan lipatan sudut 45˚ 

pada gambar Hanoman dan ditempel pada halaman dasar pop-up. Pada unsur tiga 

dimensi, pada langit terjadi karena penempelan halaman pop-up yang membentuk 

sudut 40˚ ditempel pada halaman dasar pop-up dengan sudut 40˚ pula, sehingga 

akan memiliki volume, hal ini ditambahi dengan adanya tangan dari Kumbakarna 

yang terputus hingga menambah kesan tiga dimensi. Dimensi keruangan dan 

gerak pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan 

pergerakan gambar yang realistis.  Karya pop-up keenam ini tetap menekankan 

perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat 

perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan 

estetis.  

Pada halaman pop-up keenam ini penulis mengilustrasikan suasana 

peperangan dengan terputusnya tangan Kumbakarna karena panah Sri Rama, juga 

terdapat sosok Hanoman yang ikut berperang dengan muncul diantara pasukan 

kera. Pada adegan ini Kumbakarna diilustrasikan akan menuju ajalnya. Dalam 

kisah sebenarnya tangan dan kedua kakinya terpotong kemudian kepalanya, 

karena buku ini diperuntukan untuk anak-anak maka adegan yang dibuat penulis 

pada bagian ini hanya terpotong tangannya saja.  
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4.1.11 Pop-up 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 11 : pop-up 7 buku kisah Kepahlawanan Kumbakarna 

 

4.1.11.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 7 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.1.11.2  Deskripsi Karya 

 Karya buku pop-up ketujuh ini terdiri dari sosok Kumbakara, empat 

bidadari yang sedang menabur bunga, awan dan bunga yang ditebar di langit. 

Karya ini menggunakan background langit dengan warna putih serta awan 

berwarna biru muda yang menyelimuti bakground. Terdapat sosok tiga dimensi  

Kumbakarna  yang melayang diatas awan, kemudian terdapat empat bidadari yang 
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masing-masing memakai baju berwarna ungu, merah muda, jingga dan hijau. Pada 

background langit terdapat bunga-bunga yang menyebar memenuhi langit. 

4.10.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up ketujuh ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada kotakm teks yang berbentuk 

bidang geometris, dan bidang penyangga gambar Kumbakarna. Garis lengkung 

pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok Kumbakarna, bidadari dan 

awan. Pada pop-up ketujuh lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung 

karena gambar didominasi oleh gambar sosok Kumbakarna, bidadari, dan awan 

yang didominasi garis lengkung. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna putih ke ungunan 

untuk latar langit, biru muda untuk awan, warna ungu, merah, jingga dan hijau 

untuk kemben bidadari, warna merah untuk bunga yang bertaburan, warna coklat 

kekuningan yang terdapat pada sosok manusia. Warna putih dan coklat untuk 

tempat teks. Warna coklat tua, merah, kuning, pada beberapa atribut dan pakaian 

sosok Kumbakarna. Warna hitam yang terdapat pada garis (stroke) gambar dan 

teks. 
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Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk penempelan 

desain pop-up yang terdiri dari sosok bidadari berbaju ungu di sebelah kiri dan 

jingga pada posisi di tengah, dan taburan bunga di awan. Sisi desain pop-up 

digunakan untuk pembentkan cerita gambar tiga dimensi dan gerak yang pada 

karya ini unsur gerak terdapat pada sosok Kumbakarna yang bergerak dari bawah 

ke atas yang sekaligus memiliki tiga dimensi, dan bidadari dengan baju merah 

yang bergerak dari kanan ke kiri dan bidadari hijau yang bergerak dari kiri ke 

kanan.   

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama  Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian tengah terdapat sosok Kumbakarna yang sedang moksa serta pada 

bagian background disusun seimbang kiri dan kanan agar tercipta keseimbangan 

yang baik. Pusat perhatian terdapat pada sosok Kumbakarna yang terlihat lebih 

mendominasi halaman dengan ukuran yang lebih besar, warna cerah, sistem gerak 

dan tiga dimensi yang membuatnya menjadi pusat perhatian ketika halaman 

dibuka. 

Hal ini dikarenakan penempatan desain gambar pop-up awan dan bidang 

penyangga Kumbakarna dengan sudut 45˚ yang diletakan pada desain halaman 

dasar yang dengan sudut 40˚ secara diagonal, sehingga otomatis akan muncul dan 

bergerak ketika dibuka. Pada gerak bidadari juga terjadi karena gambar dilipat 

dengan sudut 45˚ dan ditempel pada awan kemudian ditempel pada halaman dasar 
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pop-up sehingga otomatis akan bergerak ketika dibuka. Dimensi keruangan dan 

gerak pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan 

pergerakan gambar yang realististis. Karya pop-up ketujuh ini tetap menekankan 

perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat 

perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan 

estetis.  

Pada halaman pop-up ketujuh ini penulis mengilustrasikan Kumbakarna 

yang moksa ke surga, ditemani bidadari-bidadari yang sedang menabur bunga. 

Suasana surga digambarkan dengan adanya awan, bunga, dan bidadari kemudian 

Kumbakarna yang terbang menggambarkan ia sedang moksa dan berada di surga 

karena jasanya membela negara. Kemudian terdapat teks yang berisi lagu 

Dandanggula dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia untuk menguatkan 

pesan yang disampaikan sebagai penutup. 

 

4.1.12 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kisah Kepahlawanan 

Kumbakarna 

Beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kisah 

Kumbakarna adalah : nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai 

religius, nilai demokratis, nilai jujur, nilai kerja keras, dan nilai toleransi. 

7. Nilai semangat kebangsaan yang ditunjukan Kumbakarna ketika membela 

negaranya, bahwa ia mementingkan kepentingan negaranya diatas 

kepentingan dirinya hingga ia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi 

negara. 
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8. Nilai cinta tanah air dibuktikan oleh Kumbakarna ketika membela negaranya, 

ia rela mengorbankan dirinya ketika mempertahankan negaranya, ia tidak 

membela keangkara murkaan kakaknya, ia maju untuk kedamaian negara dan 

tanah airnya.  

9. Nilai religiusnya adalah Kumbakarna bertapa kepada para dewa sebagai wujud 

kepercayaan dan keyakinanya, terhadap pemujaan yang mereka lakukan, 

ahirnya Dewa Brahma memberi kesempatan bagi Kumbakarna dan 

saudaranya untuk mengajukan permohonan.  

10. Nilai demokratis cara berfikir, bersikap, dan bertindak Kumbakarna yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain ketika membela 

negaranya.  

11. Nilai jujur, Kumbakarna adalah seorang kesatria yang berbudi luhur. Perilaku 

Kumbakarna yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan 

menjadikan Ia sebagai kesatria yang jujur dalam perbuatannya, hal ini 

dibuktikan ketika Kumbakarna membela negaranya. Ia berkata akan membela 

tanah airnya dan hal itu dibuktikan dengan Kumbakarna maju berperang dan 

gugur karena membela tanah airnya. 

12. Nilai kerja keras yang terdapat pada kisah Kumbakarna adalah ketika 

Kumbakarna berperang melawan pasukan kera. Tanganya dipotong oleh Sri 

Rama dan tetap berperang tanpa menyerah dan rintangan yang dihadapi dalam 

membela negaranya. 
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13. Nilai toleransi yang terkandung dalam kisah Kumbakarna adalah Kumbakarna 

dapat menempatkan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ketika Alengka diserang Kumbakarna 

maju sebagai kesatria Alengka, perkataannya untuk membela negaranya dapat 

dibuktikan oleh tindakan dan pekerjaannya membela negara.  

 

4.2 Buku Wahyu Cakraningrat 

4.2.1 Cover depan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 12 : Cover depan buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.1.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Cover 

Ukuran  : 20 x 27 cm 

Jenis   : Cover depan 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 
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Tahun  : 2013 

 

4.1.1.2 Deskripsi Karya 

 Karya pada halaman cover depan ini terdiri dari figur Lesmana 

Mandrakumara, Abimanyu, dan Raden Samba, sedangkan background berupa 

hutan dengan warna monokromatik. Dilengkapi, teks judul buku, nama penulis, 

dan logo penerbit. Terdapat sosok Abimanyu yang sedang bertapa pada bagian 

tengah yang berada di dalam lingkaran dan diberi hiasan, Lesmana Mandrakumara 

di sisi kiri dan Samba di sisi kanan sedang berhadap-hadapan. 

4.1.1.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman cover depan ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada jenis font yang dipakai, bentuk geometris yang terdapat pada logo, raut 

segitiga pada sisi kanan atas. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat 

pada sosok manusia, hutan dan lingkaran yang memiliki pola lengkung dan 

menciptakan kesan dinamis. Pada cover depan lebih didominasi oleh perbentukan 

garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar sosok manusia dan hutan. 

Warna pada cover depan pencahayaan dibuat dengan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar  realistis baik pada 

subjek gambar maupun background. Warna yang digunakan dalam karya ini 

adalah warna monokromatik kuning kecoklatan pada sosok manusia, warna 

monokromatik hijau yang terdapat pada background yang berupa hutan. Pada teks 

judul buku menggunakan warna coklat tua dengan pinggir berwarna kuning, teks 
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nama penulis dengan warna putih, untuk logo penerbit diberi warna biru muda dan 

warna hitam yang terdapat pada garis (stroke). 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada sisi kiri terdapat sosok Lesmana Mandrakumara, tengah terdapat sosok 

Abimanyu yang sedang bertapa dengan lungkaran yang mengitarinya, dan pada 

sisi kiri terdapat sosok Raden Samba. 

Point of interest yang terdapat pada karya ini terdapat pada sosok 

manusia yang terdapat pada kisah Wahyu Cakraningrat. Karya halaman cover 

depan menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, penataan 

keseimbangan, dan pusat perhatian sehingga karya ini diharapkan lebih menarik 

dan estetis.  

 Pada cover depan penulis mengilustrasikan isi buku yang berkisah tentang 

tiga kestria, Lesmana Mandrakumara, Abimanyu, dan Samba yang 

memperebutkan Wahyu Cakraningrat. Sosok Lesmana Mandrakumara 

digambarkan dengan karakter yang kurang cerdas, mata sayu, perut buncit karena 

mengilustrasikan karakter tokoh wayang aslinya. Pada Abimanyu dan Raden 

Samba digambarkan sebagai kesatria yang tampan, dan gagah bertubuh langsing. 

Latar pada cover depan ini menggunakan hutan Gangga Warayang, suasana hutan 

dapat dikenali dari banyaknya pepohanan yang ada. Warna yang digunakan adalah 

warna monokromatik coklat pada sosok manusia dan hijau pada latar hutan. 

Penggunaan warna monokromatik agar terkesan klasik. penulis sengaja membuat 
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kesan klasik karena menyesuaikan dengan kisah Wahyu Cakraningrat yang asli 

dari Jawa dan tidak terdapat pada kisah Mahabarata versi aslinya. Penggunaan 

judul buku, nama penulis, dan logo penerbit digunakan agar buku ini menyerupai 

buku yang sudah diterbitkan resmi oleh percetakan. 

 

4.2.2 Cover belakang 

 

Gambar. 13 : Cover belakang buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

 

4.2.2.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Cover 

Ukuran  : 20 x 27 cm 

Jenis   : Cover belakang 
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Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.2.2.2 Deskripsi Karya 

 Karya buku pop-up pada halaman cover belakang ini terdiri dari wayang 

Abimanyu yang transparan dengan background hutan berwarna monokromatik, 

kotak tempat teks berwarna kuning, teks judul buku, foto penulis, logo penerbit 

dan barcode. Sosok wayang purwa Abimanyu terlihat transparan dengan posisi di 

tengah serta menyatu dengan background dan ditambahkan dengan teks tulisan. 

Foto penulis di tempatkan di sisi kiri dengan pakaian lurik dan memakai 

blangkon. 

4.2.2.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman cover belakang ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada logo, barcode, teks judul buku. 

Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar foto penulis. Pada 

cover belakang lebih didominasi oleh pola garis lurus, karena pola yang ada 

membentuk raut geometris yang terdiri kotak foto penulis, teks yang membentuk 

raut kotak, teks judul buku logo dan barcode. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna monokromatik hijau 

yang terdapat pada hutan, juga warna kuning pada kotak teks, selanjutnya warna 

coklat tua dengan pinggiran kuning pada teks judul buku. Selanjutnya terdapat 
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warna putih untuk barcode, untuk logo penerbit diberi warna biru muda dan 

warna hitam yang terdapat pada garis (stroke) gambar. 

Karya ini menggunakan komposisi asimetris, pengaturan komposisi 

dengan mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta 

keseimbangan yang baik. Foto penulis yang memiliki bobot lebih berat dengan 

luas yang kecil disesuaikan dengan teks buku yang memiliki bobot ringan namun 

memiliki luas lebih besar dari foto. Teks judul buku berada di tengah, kemudian 

logo penerbit di tempatkan di sebelah kiri dan barcode di sebelah kanan. 

Penempatan teks pengantar dan arah hadap foto penulis disusun dengan 

mempertimbangkan ruang yang ada, keseluruhan disusun  agar tercipta 

keseimbangan yang baik.  Karya halaman cover belakang menekankan perpaduan 

garis, warna, dan bidang penataan keseimbangan sehingga karya ini diharapkan 

lebih menarik dan estetis. 

Cover belakang penulis menempatkan sosok wayang Abimanyu yang 

transparan sebagai background dengan hutan yang berwarna monokromatik hijau. 

Warna tersebut digunakan agar senada dengan cover depan. Penggunaan sosok 

wayang Abimanyu dimaksudkan karena sosok Abimanyu adalah tokoh utama 

dalam buku pop-up ini dan sekaligus mengenalkan wayang Abimanyu aslinya. 

Penggunaan judul buku, foto penulis, logo penerbit dan barcode digunakan agar 

buku ini menyerupai buku yang sudah diterbitkan resmi oleh percetakan. 

 

 

 



97 
 

 

4.2.3 Halaman Pembuka 

 

Gambar. 14 : Halaman Pembuka buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.3.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Halaman pembuka 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman Pembuka 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.2.3.2 Deskripsi Karya 

 Karya buku pop-up pada halaman pembuka ini terdiri dari gambar hutan 

dengan warna monokromatik coklat. Terdapat teks judul buku, nama penulis, dan 

logo penerbit di sebelah kanan. Gambar hutan terdiri pepohonan, bunga, rumput, 

pohon tumbang, akar, jamur dan semak-semak.  
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4.2.3.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman pembuka ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-garis 

lurus pada jenis font, bentuk geometris yang terdapat pada teks judul buku, dan 

logo penerbit. Garis lengkung pada bentuk organi terdapat pada background yang 

berupa hutan yang memiliki pola lengkung kesan dinamis. Pada halaman 

pembuka lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar 

didominasi oleh gambar hutan. 

Warna pada halaman pembuka dibuat monokromatik coklat, permainan 

warna gelap terang mengekspresikan dimensi ruang walaupun menggunakan 

warna monokromatik. Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna coklat 

yang dibuat monokromatik, juga warna hitam dan kuning pada teks judul buku, 

untuk teks nama penulis menggunakan warna hitam diberi sisi warna putih, dan 

warna biru muda untuk logo penerbit. 

Pada halaman pembuka sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, kiri dan 

kanan. Pada bagian kanan merupakan pembuka halaman dengan penempatan teks 

judul buku, nama penulis, dan logo penerbit berada di tengah sisi bagian kanan 

agar tercipta keseimbangan yang baik. Karya  ini menggunakan pengaturan 

komposisi dengan mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada 

agar tercipta keseimbangan yang baik. Karya pada halaman pembuka menekankan 

perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, dan penataan keseimbangan 

sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  
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 Halaman pembuka penulis mengilustrasikan tentang suasana hutan 

Gangga Warayang dengan warna monokromatik sebagai background. Hal ini 

dikarenakan suasana dari latar hutan adalah latar yang paling sering muncul di 

dalam buku ini. Penggunaan teks judul buku, nama penulis dan logo penerbit agar 

menyerupai buku yang sudah diterbitkan resmi oleh percetakan.  

 

4.2.4 Halaman Perkenalan Tokoh 

 

Gambar. 15 : Halaman Perkenalan tokoh buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

 

4.2.4.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Perkenalan tokoh 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman perkenalan tokoh 
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Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 

 

4.2.4.2 Deskripsi Karya 

Karya buku pop-up pada perkenalan tokoh menampilkan perkenalan tokoh 

yang terdapat pada kisah Wahyu Cakraningrat ini. Terdapat sepuluh tokoh 

gubahan wayang yang terdapat pada kisah Wahyu Cakraningrat beserta wayang 

kulit aslinya. Tokoh-tokoh wayang yang terdapat pada buku ini adalah Raden 

Samba, Bima, Gatotkaca, Arjuna, Abimanyu, Lesmana Mandrakumara, 

Aswatama, Sengkuni, Resi Durna dan Dursasana serta tokoh yang diilustrasikan 

memakai atribut yang melekat pada wayang aslinya. Wayang kulit purwa 

dihadirkan dengan warna hitam dan putih. 

4.2.4.3 Analisis Karya 

Karya pada halaman perkenalan tokoh ini memiliki unsur garis yang 

secara keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus dan lengkung, garis-

garis lurus pada bentuk geometris yang terdapat pada kotak tempat tokoh gubahan 

wayang dan kotak teks tempat perkenalan tokoh. Garis lengkung pada bentuk 

organis yang terdapat pada ornamen yang menghiasi kotak tempat teks, sosok 

gubahan wayang, dan wayang asli. Pada halaman perkenalan tokoh ini lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok gubahan wayang dan wayang kulit purwa asli. 

Warna pada halaman perkenalan dibuat cerah dengan permainan warna 

gelap terang mengekspresikan dimensi ruang pada gambar sosok manusia dari 
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gubahan wayang kulit dan pewarnaan dekoratif pada wayang asli. Warna yang 

digunakan dalam karya ini adalah warna jingga muda pada background, warna 

putih pada wayang asli. Selanjutnya pada gambar sosok manusia diberi warna 

coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian sosok 

manusia diberi warna kuning, merah, coklat, dan ungu. Pada garis (stroke) gambar 

dan teks diberi warna hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat sosok Raden Samba, Bima, Gatotkaca, dan arjuna. Pada 

bagian tengah terdapat sosok Abimanyu. Pada sisi kanan terdapat sosok Lesmana 

Mandrakumara, Aswatama, Sengkuni, Resi Durna dan Dursasana. Karya halaman 

cover depan menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang dan 

penataan keseimbangan sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada halaman perkenalan, penulis mengilustrasikan perkenalan tokoh-

tokoh yang terdapat pada kisah Wahyu Cakraningrat ini dengan disertai dengan 

wayang aslinya. Tokoh-tokoh yang terdapat pada kisah ini adalah Samba, 

Abimanyu, Lesmana Mandrakumara, Bima, Gathotkaca, Arjuna, Aswatama, 

Sengkuni, Resi Durna, dan Dursasana. Penggambaran tokoh disesuaikan dengan 

karakter wayang asli yang ada. Pada Abimanyu, Samba, Arjuna dan Aswatama 

digambarkan dengan sosok yang gagah, proporsional, namun bertubuh langsing. 

Pada sosok Resi Durna dan Sengkuni digambarkan sebagai orang yang sudah tua. 

Pada Bima dan Gathotkaca digambarkan dengan sosok yang tinggi, besar dan 
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gagah. Pada Dursasana digambarakan dengan sosok yang tinggi, besar namun 

agak gempal. Pada Lesmana Mandrakumara digambarkan dengan sosok yang 

agak kurang cerdas, mata sayu dan perut yang agak buncit. 

 

4.2.5 Pop-up 1 

 

 

Gambar. 16 : Pop-up 1 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

 

4.2.5.1 Spesifikasi Karya 

Halaman : Pop-up 1 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media  : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun  : 2013 
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4.2.5.2 Deskripsi Karya 

 Karya pada halaman pop-up pertama ini menampilkan sosok dari ketiga 

kesatria yaitu Lesmana Mandrakumara, Abimanyu, dan Raden Samba. Terdapat 

ornamen kala pada bagian bawah disertai dengan ornamen sulur dan pada bagian 

kanan kiri terdapat ornamen motif burung. Kemudian terdapat teks pada bagian 

bawah yang berada pada kotak berwarna biru tua. 

4.2.5.3 Analisis karya 

Karya pada pop-up pertama ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada kotak tempat teks, dan garis lurus 

yang membagi bidang tokoh utama. Garis lengkung pada bentuk organis yang 

terdapat pada gambar sosok manusia dan ornamen burung, sulur dan kala yang 

memiliki pola lengkung dan menciptakan kesan dinamis. Pada pop-up pertama ini 

lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok manusia dan ornamen yan menghiasinya. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan teknik penggambaran realistis, baik 

pada subjek gambar maupun background. Dimensi ruang yang terjadi karena 

penempatan yang bertingkat baik subjek-subjek maupun background-nya. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna ungu gradasi putih 

yang terdapat pada dasar halaman, warna biru pada kotak teks, warna 

monokromatik biru pada bagian ornamen. Selanjutnya pada gambar sosok 
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manusia diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa 

atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, merah, hijau, dan coklat. 

Pada garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri sosok Lesmana Mandrakumara, pada bagian tengah terdapat 

sosok Abimanyu, pada bagian kiri terdapat sosok Raden Samba. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan penempatan garis diagonal untuk penempelan sisi desain pop-up. Pada 

sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar yang pada karya 

ini terdapat pada sosok ketiga kesatria dan ornamen yang menyelimutinya. Karya 

pop-up pertama ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap 

terang, penataan keseimbangan, dan pusat perhatian sehingga karya ini diharapkan 

lebih menarik dan estetis. 

 Pada halaman pop-up pertama kisah Wahyu Cakraningrat penulis 

mengilustrasikan tentang sosok ketiga kestria yang memperebutkan Wahyu 

Cakraningrat, yaitu Lesmana Mandrakumara, Abimanyu, dan Samba dengan 

adanya ornamen yang menyelimuti sosok utama. Ornamen yang digambarkan 

adalah ornamen kala pada posisi tengah, kemudian ornamen tumbuhan sulur, dan 

ornamen burung pada sisi kanan dan kiri. Penggunaan ornamen selain digunakan 
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untuk menghias halaman agar tidak kosong juga digunakan agar tampilan 

halaman pop-up lebih menarik. 

 

4.2.6 Pop-up 2 

 

Gambar. 17 : Pop-up 2 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.6.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Bukaan ke 2 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 
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4.2.6.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up ke dua ini menampilkan dua jenis pop-up, pertama pada 

halaman utama terdapat sosok Resi Durna, Aswatama, Dursasana, Lesmana 

Mandrakumara, dan Raden Samba. Karya ini memiliki background dengan warna 

abu-abu. Kedua terdapat sub pop-up yang berada pada halaman di sebelah kanan 

terdapat sosok Raden Samba dengan latar hutan. Pada pop-up utama terdapat 

sosok Samba yang sedang terjatuh dan di depannya terdapat sosok Lesmana 

Mandrakumara, serta kerabat Kurawa di belakangnya. Pada sub pop-up terdapat 

sosok Samba di tengah lebatnya hutan, juga terdapat teks di atasnya. 

4.2.6.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up kedua ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada tempat teks yang berbentuk 

kotak. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok 

manusia dan background hutan pada sub pop-up. Pada pop-up kedua lebih 

didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh 

gambar sosok manusia dan hutan. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis, baik pada 

subjek gambar maupun background. Dimensi gerak yang terjadi karena 

pergerakan gambar yang bertingkat baik subjek-subjek maupun background-nya. 
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Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna abu-abu yang 

terdapat pada background pop-up utama dan putih pada pop-up kedua. 

Selanjutnya pada gambar sosok gambar manusia diberi warna coklat kekuningan. 

Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna 

kuning, merah, hijau, ungu dan coklat tua. Pada garis (stroke) gambar dan teks 

diberi.hitam, pada kotak tempat teks menggunakan warna putih. Pada sub pop-up 

pada sisi kanan terdapat pop-up tiga dimensi yang berlatar hutan Gangga 

Warayang dengan Raden Samba di dalamnya (gambar 17.a). 

 

 

Gambar. 17.a : Sub pop-up 2 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

Karya  ini menggunakan komposisi asimetris yang nampak pada bagian 

kiri kanan yang berbeda namun tetap seimbang. Pengaturan komposisi 

mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta 

keseimbangan yang baik.  

Pada bagian kiri terdapat gambar sosok Resi Durna, Aswatama, 

Dursasana, Lesmana Mandrakumara, dan Raden Samba. Pada bagian kanan 
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terdapat kotak teks berwarna putih, yang merupakan bagian dari bukaan pop-up, 

dan ketika di buka akan muncul hutan dengan memilki volume tiga dimensi 

bergerak lebih menarik perhatian. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar yang memiliki background  abu-

abu digunakan untuk penempelan sisi desain pop-up dan teks yang berisi bukaan 

pop-up. Pada sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita, teks yang 

tersembunyi, gambar tiga dimensi dan gerak.  Pada karya ini unsur gerak terdapat 

pada Raden Samba yang bergerak dari kanan ke kiri dan tiga dimensi terdapat 

pada hutan yang memiliki volume keruangan.  

Gambar bisa bergerak ini dikarenakan penempatan bidang dengan warna 

bau-abu untuk halaman pop-up yang dilipat membentuk sudut 40˚ dan ditempel 

dengan gambar Raden Samba sehingga akan bergerak. Bentuk tiga dimensi terjadi 

karena gambar hutan tang diapit bidang tegak pada ketiga sisi halaman dasar 

sehingga lebih menonjol ke luar ketika dibuka. Dimensi keruangan dan gerak 

pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan pergerakan 

gambar yang realistis. Karya pop-up kedua ini tetap menekankan perpaduan garis, 

bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi 

dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada pop-up kedua penulis mengilustrasikan menjadi dua adegan pop-up. 

Pop-up utama tentang Samba yang dikeroyok oleh Lesmana Mandrakumara, 

Aswatama, Sengkuni, Dursasana, dan Resi Durna, dengan penggambaran sosok 

Samba sedang dalam posisi yang terjatuh disertai Lesmana Mandrakumara yang 
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berdiri gagah diantara para kerabat Kurawa yang berdiri dibelakangnya dengan 

posisi siap menyerang. Pada bagian sub pop-up penulis mengilustrasikan sosok 

Samba yang berjalan sendiri di dalam hutan karena kalah dalam pertarungan dan 

mencari jalan lain untuk mencari Wahyu Cakraningrat.  

 

4.2.7 Pop-up 3 

 

Gambar. 18 : Pop-up 3 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

4.2.7.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 3 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 
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4.2.7.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up ketiga ini menampilkan sosok Abimanyu, Gathotkaca, dan 

lima raksasa. Karya ini berlatar hutan Ganga Warayang dibelakangnya. Terdapat 

tengkorak-tengkorak sebagai forground. Sosok Abimanyu menghadap kiri, sosok 

Gathotkaca menghadap kanan. Sosok lima raksasa sebesar pohon di hutan dengan 

dua raksasa bewarna ungu dan merah muda di depan, tiga raksasa berwana merah, 

coklat dan hijau di belakangnya. Kotak teks terdapat di sisi bawah dengan warna 

kuning.  

4.2.7.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up ketiga ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada tempat teks yang berentuk kotak. 

Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok manusia 

raksasa, tengkorak dan background hutan. Pada pop-up ketiga lebih didominasi 

oleh perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar sosok 

manusia, tengkorak dan hutan. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan realistis, baik pada subjek 

gambar maupun background. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan 

yang bertingkat baik subjek-subjek maupun background-nya. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna coklat tua pada 

forground, Selanjutnya pada gambar sosok gambar manusia diberi warna coklat 
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kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian sosok manusia 

diberi warna kuning dan coklat. Sosok kelima raksasa diberi warna masing-

masing, hijau, coklat, merah muda, jingga dan ungu. Pada garis (stroke) gambar 

dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks menggunakan kuning. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri sosok Abimanyu, pada bagian kanan terdapat sosok Gathotkaca, 

serta kelima raksasa dengan latar hutan yang penempatannya seimbang kiri dan 

kanan agar tercipta keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok 

kelima raksasa yang memiliki volume lebih besar dan menjadi pusat perhatian 

ketika halaman dibuka. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan penempatan garis diagonal untuk penempelan sisi desain pop-up. Pada 

sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar tiga dimensi yang 

pada karya ini unsur tiga dimensi terdapat pada sosok Abimanyu, Gathotkaca dan 

kelima raksasa. 

Bentuk tiga dimensi terjadi karena gambar sosok Abimanyu, Gathotkaca 

dan kelima raksasa yang muncul ketika dibuka. Hal ini dikarenakan penempatan 

gambar yang ditempel pada desain halaman dasar pop-up secara diagonal, 

sehingga otomatis akan muncul dan berdiri ketika dibuka. Dimensi ruang juga 



112 
 

 

terjadi karena penempatan gambar yang bertingkat sehingga membentuk dimensi 

keruangan yang bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume yang realististis.   

Karya pop-up ketiga ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap 

terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian dan tiga dimensi sehingga karya 

ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada pop-up keempat penulis mengilustrasikan  tentang Abimanyu dan 

Gathotkaca yang sedang dikepung oleh Lima Raksasa. Sosok Raksasa 

diilustrasikan dengan wajah yang bertaring, berjambang, perut gendut dan 

bertubuh tinggi besar hampir setinggi pohon di hutan. Latar yang digunakan 

adalah hutan Gangga Warayang dengan tengkorak manusia yang berserakan, di 

sini penulis mengilustrasikan tengkorak-tengkorak tersebut manusia yang telah 

dimakan raksasa. 

 

4.2.8 Pop-up 4 

 

 
 

 Gambar. 19 : Pop-up 4 buku kisah Wahyu 

Cakraningrat 
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4.2.8.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 4 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.2.8.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up ke empat ini menampilkan dua jenis pop-up, pertama pada 

halaman utama terdapat sosok Lesmana Mandrakumara yang sedang menendang 

orang tua, kaki Lesmana Mandrakumara yang mengenai orang tua. Background 

pada karya ini adalah hutan. Kedua terdapat sub pop-up yang berada pada 

halaman di sebelah kiri terdapat sosok Lesmana Mandrakumara, cahaya Wahyu 

Cakraningrat dan background berwarna jingga. Sosok Lesmana Mandrakumara 

yang kesakitan dan tubuhnya bersinar dengan Wahyu Cakraningrat yang menjauh 

menuju ke atas, dan pada bagian atas terdapat teks. 

4.2.8.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up keempat ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis lurus pada bentuk geometris dan 

garis lengkung pada bentuk organis. Garis-garis lurus pada bentuk geometris 

terdapat pada tempat teks yang berentuk kotak. Garis lengkung pada bentuk 

organis yang terdapat pada gambar sosok manusia dan background hutan. Pada 



114 
 

 

pop-up keempat lebih didominasi oleh perbentukan garis lengkung karena gambar 

didominasi oleh gambar sosok manusia dan hutan. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna hijau yang terdapat 

pada background. Selanjutnya pada gambar sosok manusia diberi warna coklat 

kekuningan. Warna kuning digunakan sebagai wahyu cakraningrat yang keluar 

dari tubuh Lesmana Mandrakumara pada pop-up ke dua. Sedangkan pada gambar 

beberapa atribut dan pakaian sosok manusia diberi warna kuning, coklat tua, 

hijau, dan merah. Pada garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam, pada 

kotak tempat teks menggunakan warna putih, sedangkan pada kotak pop-up kedua 

berwarna jingga gradasi putih. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat kotak yang dilengkapi teks yang merupakan sub pop-up 

tentang Lesmana Mandrakumara yang kehilangan Wahyu Cakraningrat  (Gambar 

19.a) 
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Gambar. 19.a : Sub pop-up 4 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar menggunakan background hutan 

digunakan untuk penempelan sisi desain pop-up dan teks. Pada sisi desain pop-up 

digunakan untuk pembentukan cerita, gambar tiga dimensi dan gerak.  Pada unsur 

gerak terdapat pada Lesmana Mandrakumara yang menendang orang tua, 

sedangkan unsur tiga dimensi terletak pada Lesmana Mandrakumara yang 

kehilanagan Wahyu Cakraningrat. 

Pada pop-up pertama gerak terjadi karena adanya sistem gerak dengan 

lipatan 40˚ yang ditempel pada gambar bagian tangan dan kaki Lesmana 

Mandrakumara sehingga otomatis akan bergerak ketika dibuka. Bentuk tiga 

dimensi terjadi karena gambar Lesmana Mandrakumara dan Wahyu Cakraningrat 

yang terlihat menonjol dan memiliki dimensi ketika dibuka pada sub pop-up. Hal 

ini dikarenakan gambar Lesmana Mandrakumara dan wahyu cakraningrat dengan 

lipatan membentuk sudut 45 ˚ yang diletakan pada desain halaman dasar pop-up 

secara diagonal dengan sudut 40˚, sehingga otomatis akan menonjol ketika 

dibuka. Dimensi keruangan dan gerak pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi 

juga memiliki volume dan pergerakan gambar yang realistis. Karya pop-up ke 
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empat ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, warna, gelap terang, 

penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi dan gerak sehingga karya ini 

diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada Pop-up kelima penulis mengilustrasikan menjadi dua adegan pop-up. 

Pop-up utama tentang Wahyu Cakraningrat yang sudah turun ke Lesmana 

Mandrakumara dan dengan sombongnya menendang orang tua karena tidak 

memberi hormat kepadanya. Dengan penggambaran Orang tua yang terjatuh 

karena tendangan Lesmana Mandrakumara yang dapat dilihat dengan bergeraknya 

kaki dan tangan Lesmana Mandrakumara dari atas ke bawah ketika halaman 

dibuka. Pada sub pop-up yang kedua penulis mengilustrasikan tentang Wahyu 

Cakraningrat yang keluar dari tubuhnya dengan sinar yang bergerak dari atas 

kebawah seta cahaya yang memancar dari tubuhnya. 

 

4.2.9 Pop-up 5 
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Gambar. 20 : Pop-up 5 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.9.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 5 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.2.9.2 Deskripsi Karya 

Karya pop-up kelima ini menampilkan dua jenis pop-up, pertama pada 

halaman utama terdapat sosok orang tua, Endah, dan Raden Samba. Dengan 

background hutan pada sisi kiri kotak berwarna hijau untuk tempat teks. Kedua 

terdapat sub pop-up yang berada pada bagian kanan terdapat bidang untuk teks 

berwarna jingga dilengkapi dengan teks berwarna hitam, yang merupakan bukaan 

pop-up yang lainnya. Pada bukaan ini berisi gambar Raden samba, Wahyu 

Cakraningrat dan latar hutan. Terdapat sosok orang tua yang membawa kayu di 

sisi depan, kemudian sosok Endah yang sedang duduk di depan Raden Samba, 

lalu Raden Samba yang mengangkat tangan kanannya dan kakinya yang melebar.  

Pada sub pop-up terdapat sosok Raden Samba sengan tubuh yang bersinar 

kemudian mengangkat tangan kanannya seperti hendak mengejar wahyu 

Cakraningrat yang menjauh darinya. 
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4.2.9.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up kedua ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada tempat teks yang berbentuk 

kotak. Garis lengkung pada bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok 

manusia dan background hutan. Pada pop-up kedua lebih didominasi oleh 

perbentukan garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar hutan dan 

sosok manusia. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna hijau yang terdapat 

pada background halaman utama. Selanjutnya pada gambar sosok gambar 

manusia diberi warna coklat kekuningan. Warna jingga terdapat pada bidang teks  

untuk pop-up kedua. Warna kuning digunakan sebagai wahyu cakraningrat yang 

keluar dari tubuh Raden Samba. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan 

pakaian sosok manusia diberi warna kuning, hujau, merah dan coklat tua. Pada 

garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks 

menggunakan warna hijau. 
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Gambar. 20.a : Sub pop-up 6 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat kotak yang dilengkapi teks, pada bagian kanan bawah 

terdapat bidang berisi sub pop-up tentang raden Samba yang kehilangan Wahyu 

Cakraningrat (Gambar. 20a). Halaman pop-up tiga dimensi pada bagian tengah 

terdapat hutan, pada sisi kanan terdapat Raden Samba yang berdiri, semuanya 

disusun seimbang kiri dan kanan agar tercipta keseimbangan yang baik. Pusat 

perhatian terdapat sosok gambar yang berdiri tiga dimensi yang berada di tengah 

dan muncul serta memiliki volume keruangan, sehingga menjadi pusat perhatian 

ketika dibuka. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi halaman dasar digunakan untuk penempelan sisi desain 

pop-up dan teks. Pada sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita, 

gambar tiga dimensi dan gerak.  Pada karya ini unsur tiga dimensi terletak pada 

hutan, raden samba, orang tua dan Endang Mundhiasih. Hal ini dikarenakan 

penempatan gambar desain pop-up yang ditempel secara diagonal dan diapit pada 
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desain halaman dasar pop-up, sehingga otomatis akan muncul dan berdiri ketika 

dibuka. Dimensi ruang juga terjadi karena penempatan gambar yang bertingkat 

sehingga membentuk dimensi keruangan yang bukan sekedar ilusi, tetapi juga 

memiliki volume yang realististis. Pada gerak juga terjadi karena sudut lipatan 

yang dibuat pada desain pop-up dengan lipatan yang membentuk sudut 45˚ 

sehingga otomatis akan bergerak ketika dibuka. Dimensi keruangan dan gerak 

pada karya ini bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki volume dan pergerakan 

gambar yang realistis. Karya pop-up kelima ini tetap menekankan perpaduan 

garis, bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga 

dimensi dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada pop-up kelima ini penulis mengilustrasikan menjadi dua adegan pop-

up. Pop-up utama tentang Wahyu Cakraningrat yang sudah turun ke Samba 

dengan adanya sosok perempuan bernama Endah Mundhiasih dan seorang kakek 

tua yang hendak mengabdi. Akan tetapi Samba hanya menginginkan Endah 

Mundhiasih yang mengabdi, sedangkan kakek tua diusirnya. Latar untuk adegan 

ini adalah di dalam hutan Gangga Warayang. Pada sub pop-up kedua Wahyu 

Cakraningrat keluar dari tubuh raden Samba yang digambarkan Wahyu 

Cakraningrat bergerak menjauh dari tubuh Samba. 
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4.2.10 Pop-up 6 

 

Gambar. 21 : Pop-up 6 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.10.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 6 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 

 

4.2.10.3 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up keenam ini menampilkan lingkaran dengan sosok Abimanyu 

di dalamnya. Sosok Abimanyu pada sisi kiri terlihat sedang bertapa dengan 

mendapat gangguan dari mahluk halus, kemudian terdapat lingkaran dan engsel 
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dengan dilengkapi dengan ornamen. Pada sisi kanan terdapat sosok Abimanyu dan 

orang tua yang membawa kayu dengan latar hutan berwarna hijau. Terdapat teks 

berwarna hitam pada sisi atas sebelah kanan karya. Pada sisi kanan terdapat sosok 

Abimanyu yang sedang bersama orang tua yang membawa kayu, terlihat 

Abimanyu yang sedang berbincang-bincang dengan orang tua tersebut dengan 

latar hutan di belakangnya. 

4.1.10.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up keenam ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal, garis lurus pada bentuk 

geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-garis lurus pada bentuk 

geometris terdapat pola teks yang berbentuk kotak. Garis lengkung pada bentuk 

geometris lingkaran, bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok manusia 

dan background hutan. Pada pop-up keenam lebih didominasi oleh perbentukan 

garis lengkung karena gambar didominasi oleh gambar lingkaran, hutan dan sosok 

manusia. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis pada 

subjek gambar. Dimensi ruang yang terjadi karena penempatan subjek gambar 

yang muncul dan memiliki volume keruangan. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna putih yang terdapat 

pada background. Selanjutnya pada gambar sosok gambar manusia warna coklat 

kekuningan. warna kuning untuk lingkaran ornamen pada Abimanyu. Warna hijau 

digunakan untuk hutan, sedangkan pada gambar beberapa atribut dan pakaian 
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sosok manusia diberi warna kuning, merah, dan coklat tua. Pada garis (stroke) 

gambar dan teks diberi warna hitam. 

Karya  ini menggunakan komposisi asimetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri kanan yang berbeda tapi tetap seimbang. Pada bagian kiri terdapat 

sebuah lingkaran yang berisi gambar Abimanyu sedang bertapa. Pada bagian 

kanan terdapat sosok Abimanyu yang sedang membantu orang tua dengan latar 

hutan dengan tambahan teks berwarna hitam di atasnya. Pengaturan komposisi 

mempertimbangkan penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta 

keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok Abimanyu yang memiliki 

bidang lebih luas dan dapat berubah gambar dengan menggeer engsel yang ada 

sehingga menjadi pusat perhatian ketika dibuka. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar menggunakan background untuk 

penempatan halaman pop-up. Pada sisi desain pop-up digunakan untuk 

pembentukan cerita dan gerak.  Pada karya ini unsur gerak terdapat pada sosok 

Abimanyu yang dapat berubah bentuk gambar dengan menggeser engsel yang ada 

di bawahnya (Gambar 21.a). 
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Gambar. 21.a : Perubahan gambar sistem volvelles 

 

Perubahan bentuk gambar terjadi karena karya ini menggunakan sistem 

volvelles, yaitu sistem dengan bagian-bagian lingkaran yang berputar, sistem ini 

menggunakan potongan melingkar yang berpusat pada satu titik dan gambar akan 

berubah ketika engsel digerakan. Gerak perubahan gambar pada karya ini bukan 

sekedar ilusi, tetapi juga merupakan pergerakan dari perubahan gambar yang 

realistis. Karya pop-up keenam ini tetap menekankan perpaduan garis, bidang, 

warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian dan gerak sehingga 

karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

 Pada pop-up keenam ini penulis mengilustrasikan tentang Abimanyu yang 

sedang bertapa, kemudian Ia berhasil mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Penulis 

mengilustrasikan dengan perubahan gambar dengan sistem volvelles, sehingga 

gambar dapat berubah secara berirama dengan lingkaran yang bulat pada 
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pinggirnya. Pada gambar di sebelah kanan diilustrasikan Abimanyu yang 

membantu orang tua walaupun sudah mendapat Wahyu Cakaraningrat.  

 

4.2.11 Pop-up 7 

 

 

Gambar. 22 : Pop-up 7 buku kisah Wahyu Cakraningrat 

 

4.2.11.1 Spesifikasi Karya 

Halaman  : Pop-up 7 

Ukuran  : 40 x 27 cm 

Jenis   : Halaman pop-up 

Media   : Digital print, kertas ivory 230 gsm 

Tahun   : 2013 
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4.2.11.2 Deskripsi Karya 

 Karya pop-up ketujuh ini menampilkan sosok Arjuna, Bima, Gathotkaca, 

Abimanyu, Sengkuni, Resi Durna, Dursasana, Aswatama dan Lesmana 

Mandrakumara. Pada karya ini terdapat panggung dengan lantai warna ungu 

berterkstur dan juga beberapa pepohonan, terdapat juga gerbang dengan pagar dan 

pada bagian tengah terdapat sebuah bangunan istana. Sosok Arjuna, Bima, 

Gathotkaca, Abimanyu terlihat berhadap-hadapan dengan sosok Sengkuni, Resi 

Durna, Dursasana, Aswatama dan Lesmana Mandrakumara. Sosok Lesmana 

Mandrakumara, Sengkuni sedang terjatuh, sosok Bima, Gathotkaca, Dursasana, 

Resi Durna dan Abimanyu sedang berdiri tegak, sedangkan sosok Arjuna sedang 

memegang panah.  

4.2.11.3 Analisis Karya 

Karya pada pop-up ketujuh ini memiliki unsur garis yang secara 

keseluruhan struktur garis disajikan antara garis vertikal dan diagonal, selanjutnya 

garis lurus pada bentuk geometris dan garis lengkung pada bentuk organis. Garis-

garis lurus pada bentuk geometris terdapat pada banguanan tangga, pagar istana, 

panggung istana dan tempat teks yang berbentuk kotak. Garis lengkung pada 

bentuk organis yang terdapat pada gambar sosok manusia. Pada halaman pop-up 

ketujuh lebih didominasi oleh garis lengkung karena didominasi oleh sosok 

manusia. 

Pencahayaan dibuat cerah, permainan warna gelap terang 

mengekspresikan dimensi ruang. Sentuhan pendekatan gambar realistis, baik pada 
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subjek gambar maupun background. Dimensi ruang yang terjadi karena 

penempatan yang bertingkat baik subjek-subjek maupun background-nya. 

Warna yang digunakan dalam karya ini adalah warna ungu bertekstur pada 

lantai dan panggung istana. Selanjutnya pada gambar sosok gambar manusia 

diberi warna coklat kekuningan. Sedangkan pada gambar beberapa atribut dan 

pakaian sosok manusia diberi warna kuning, merah, ungu, hijau dan coklat. Pada 

garis (stroke) gambar dan teks diberi warna hitam, pada kotak tempat teks 

menggunakan warna ungu muda. 

Karya  ini menggunakan komposisi simetris yang nampak pada bagian 

kanan kiri yang hampir sama. Pengaturan komposisi mempertimbangkan 

penerapan ruang pada subjek yang ada agar tercipta keseimbangan yang baik. 

Pada bagian kiri terdapat sosok Arjuna, Bima, Gatotkaca, dan Abimanyu, pada 

bagian tengah terdapat sosok Lesmana Mandrakumara, pada bagian kanan 

terdapat sosok Dursasana, Sengkuni, dan Resi Durna, serta pada bagian belakang 

latar istana dengan panggung istana beserta background disusun seimbang kiri 

dan kanan agar tercipta keseimbangan yang baik. Pusat perhatian terdapat sosok 

manusia dan panggung istana di belakangnya. 

Karya ini terdiri atas dua sisi yaitu, sisi desain halaman dasar dan sisi 

untuk desain pop-up. Sisi desain halaman dasar digunakan untuk menuliskan 

cerita dan penempatan garis diagonal untuk penempelan sisi desain pop-up. Pada 

sisi desain pop-up digunakan untuk pembentukan cerita gambar tiga dimensi yang 

pada karya ini unsur tiga dimensi terdapat pada panggung dan latar di istana 
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dengan terdapat tokoh Arjuna, Bima, Gathotkaca, Abimanyu, Sengkuni, Resi 

Durna, Dursasana, Aswatama dan Lesmana Mandrakumara. 

Bentuk tiga dimensi terjadi karena gambar sosok Arjuna, Bima, 

Gathotkaca, Abimanyu, Sengkuni, Resi Durna, Dursasana, Aswatama dan 

Lesmana Mandrakumara, forground panggung dan background istana yang 

muncul ketika dibuka. Hal ini dikarenakan penempelan gambar tangga, panggung, 

bangunan istana pada halaman dasar pop-up dengan posisi diagonal hingga 

membentuk tiga dimensi, kemudian ditempel sosok manusia pada panggung 

dengan posisi diagonal, sehingga otomatis akan muncul dan berdiri ketika dibuka. 

Dimensi ruang juga terjadi karena penempatan gambar yang bertingkat sehingga 

membentuk dimensi keruangan yang bukan sekedar ilusi, tetapi juga memiliki 

volume yang realistis. Karya pop-up ketiga ini tetap menekankan perpaduan garis, 

bidang, warna, gelap terang, penataan keseimbangan, pusat perhatian tiga dimensi 

dan gerak sehingga karya ini diharapkan lebih menarik dan estetis.  

Pada halaman pop-up ketujuh mengilustrasikan peperangan antara pihak 

Pandawa dan kerabat Kurawa yang mengingginkan Wahyu Cakraningrat pada diri 

Abimnayu. Latar yang digunakan adalah halaman luar Istana Amarata yang dapat 

dikenali dari halaman panggung istana, pagar istana, pepohonan, dan istana yang 

dapat dilihat dari kejauhan. Suasana perang digambarkan dengan pihak Pandawa 

dan Kurawa yang tampak serius, wajah Lesmana Mandrakumara dan Sengkuni 

yang ketakutan. Posisi Arjuna, Aswatama, Gathotkaca, Dursasana, Abimanyu 

yang siap saling serang.  
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4.2.12 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kisah Wahyu Cakraningrat 

Beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kisah 

Wahyu cakraningrat  adalah : nilai toleransi, nilai peduli sosial, nilai kerja keras, 

nilai mandiri dan nilai jujur. 

6. Toleransi, dalam kisah Wahyu Cakraningrat agar bisa mendapat wahyu 

seseorang harus memiliki rasa toleransi, menghargai perbedaan yang ada. 

Sebagai contoh ketika Raden Samba mendapat Wahyu Cakraningrat ia 

membeda-bedakan antara orang tua dan Endang yang cantik hingga Wahyu 

Cakraningrat meninggalkan tubuh Raden Samba. 

7. Peduli Sosial, sikap dan tindakan Lesmana Mandrakumara yang tidak memberi 

bantuan pada orang tua yang membutuhkan bahkan menghajarnya hingga 

membuat Wahyu Cakraningrat pergi. Hal lain dapat diambil contoh dari 

Abimanyu yang tetap membantu sesama walaupun sudah memiliki Wahyu 

Cakraningrat, hal ini yang menjadikan Abimanyu sebagai pemilik sejati Wahyu 

Cakraningrat. 

8. Kerja Keras, dalam kisah Wahyu Cakraningrat ketika Raden Samba kalah 

bertarung dengan para Kurawa dalam memperebutkan wahyu. Raden Samba 

tetap menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan Wahyu 

Cakraningrat. 

9. Mandiri, sikap dan perilaku Abimanyu dan Raden Samba yang berjuang 

dengan kemampuannya sendiri dan tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam mendapatkan Wahyu Cakraningrat. 
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10. Jujur, dalam kisah Wahyu Cakraningrat agar bisa mendapat wahyu 

seseorang harus jujur agar wahyu dapat masuk kedalam tubuh penerima 

wahyu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Proyek studi dengan tema “Ilustrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Kisah Wayang dalam Bentuk Buku Pop-up”  menghasilkan dua buah karya buku 

pop-up yang mengilustrasikan tentang kisah Kumbakarna dan Wahyu 

Cakraningrat.  Melalui karya seni ilustrasi, terutama buku pop-up dapat digunakan 

untuk mengilustrasikan nilai-nilai pendidikan karkter yang terkandung di 

dalamnya sekaligus mengenalkan wayang. Karakteristik karya ilustrasi yang 

dibuat menggunakan refrensi dari ilustrasi wayang karya Ratmoyo yang lebih 

dekat dengan penggambaran sosok wayang orang, kemudian penulis juga 

menggunakan refrensi dari wayang purwa asli dan sosok tokohnya dapat dikenali 

dari atribut wayang yang dipakai.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang diilustrasikan dari kisah Kumbakarna 

adalah : nilai semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air, nilai jujur, nilai kerja 

keras, dan nilai religius. Nilai pendidikan karakter yang utama dalam kisah 

Kumbakarna adalah semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air yang 

diilustrasikan dengan Kumbakarna yang berperang membela negaranya melawan 

pasukan kera hingga gugur di medan perang. Pada buku kedua yang berjudul 

Wahyu Cakraningrat,  nilai-nilai pendidikan karakter yang diilustrasikan adalah : 

toleransi, peduli sosial, kerja keras, dan mandiri. Nilai pendidikan karakter yang 

utama dalam kisah Wahyu Cakraningrat adalah toleransi dan peduli sosial yang 

diilustrasikan dengan sikap dan tindakan Lesmana Mandrakumara dan Samba 

yang tidak memberi bantuan pada orang tua yang membutuhkan  sehingga Wahyu 
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Cakraningrat pergi. Hal lain dapat diambil contoh dari Abimanyu yang tetap 

membantu sesama walaupun sudah memiliki Wahyu Cakraningrat,  ini yang 

menjadikan Abimanyu sebagai pemilik sejati Wahyu Cakraningrat. 

Melalui proyek studi ini, penulis dapat menuangkan idenya ke dalam karya 

ilustrasi buku pop-up. Karya ilustrasi buku pop-up ini menceritakan tentang dua 

kisah wayang, yaitu Kisah Kumbakarna dan Wahyu Cakraningrat yang disajikan 

dengan sistem tiga dimensi dan gerak yang menarik. Penggunaan sistem tiga 

dimensi dan gerak disesuaikan dengan adegan yang diilustrasikan. Semua ide 

tersebut dituangkan ke dalam karya ilustrasi buku pop-up sehingga penulis 

mendapatkan pengalaman dalam membuat sistem tiga dimensi, sistem gerak, dan 

gambar ilustrasi buku pop-up.  

Melalui proses pembuatan ilustrasi buku pop-up ini, penulis dapat 

mengembangkan kemampuan teknik menggambarnya menggunakan drawing pen 

dan pewarnaannya menggunakan teknik digital. Proses sket dengan cara manual 

menggunakan kertas dan tinta sedangkan proses pewarnaan menggunakan teknik 

digital menggunakan software adobe photoshop dan proses lay out dengan 

program Coreldraw X4. Dalam proses pembuatan karya buku pop-up  ini 

menggunakan teknik lipatan dan potongan kertas yang dirakit sehingga dapat 

memiliki volume dan gerak yang nyata, bukan hanya sekadar ilusi optik.  

Karya yang dihasilkan oleh penulis berjumlah dua buah karya buku pop-

up menggunakan kertas ivory 230 gsm dengan ukuran 20cm x27cm yang masing-

masing karya buku terdiri dari 2 halaman cover, 1 halaman pembuka, 1 halaman 

perkenalan, dan 7 halaman pop-up.  
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5.2 Saran 

 

Sasaran utama dari diciptakannya buku pop-up ini adalah anak-anak, 

dengan harapan bahwa dengan adanya buku pop-up ini dapat digunakan orang tua 

atau guru sebagai media penanaman pendidikan karakter dan pengenalan wayang  

pada anak. Bagi anak-anak penulis juga berharap dapat digunakan sebagai sarana 

untuk merangsang anak dalam membaca. Dengan adanya proyek studi yang 

penulis buat ini, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi 

akademisi UNNES dalam bidang ilustrasi pada khususnya. Bagi mahasiswa, 

khususnya mahasiswa seni rupa baik pendidikan maupun murni atau bahkan 

mahasiswa prodi DKV, diharapkan penulis agar lebih kreatif lagi dalam membuat 

seni ilustrasi, khususnya buku pop-up. Kreatif baik dalam media berkarya, teknik 

maupun gagasannya sehingga dapat meningkatkan kualitas seni rupa UNNES. 

Penulis juga menyarankan agar dalam penciptaan sebuah buku pop-up 

dapat ditingkatkan baik gambar maupun teknik dan dapat mengembangkan variasi 

dari sistem pop-up yang ada. Kemudian bahan kertas yang dipakai untuk cetak 

agar menggunakan kertas yang berkualitas baik, sehingga ketika dilipat tidak 

meninggalkan bekas lipatan. 

Penulis juga berharap agar semua pihak yang telah menyaksikan karya 

ilustrasi buku pop-up wayang ini dapat menikmati dan dapat memanfaatkannya 

sebagai pembelajaran dalam melakukan apresiasi terhadap karya seni rupa. Bagi 

penulis sendiri, dengan adanya proyek studi ini semoga kelak penulis dapat 

membuat karya yang lebih baik dari karya yang sekarang ini. 
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