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SARI 

Ganang Tri Aji Juniarko. 2013. “Yellow Martoo : Komik Fiksi sebagai Media 

Pendidikan Karakter untuk Remaja”. Proyek Studi. Seni Rupa. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Syafi’i, M.Pd., 

Pembimbing II: Gunadi, S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci: Yellow Martoo, komik fiksi, pendidikan karakter 

Pembuatan proyek studi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis akibat 

merebaknya pelunturan moral khususnya pada kaum remaja yang merupakan penerus 

masa depan bangsa. Penulis memiliki gagasan untuk membuat komik fiksi dengan judul 

“Yellow Martoo”. Komik ini bertujuan untuk memenanamkan nilai moral dalam 

pendidikan karakter yang ditujukan khusus pada remaja. Komik ”Yellow Martoo” 

termasuk dalam komik fiksi yang isi ceritanya merupakan sebuah hasil karangan atau 

imajinasi pribadi penulis. Meskipun karangan, isi cerita yang dibuat tidak jauh dari 

kondisi masyarakat Indonesia yang mengajarkan pada remaja tentang nilai moral yang 

tertuang dalam pendidikan karakter. Karya ilustrasi komik dikemas dalam bentuk buku 

dengan corak gambar kartun. 

Dalam berkarya, penulis menggunakan media yang terdiri dari bahan berupa 

kertas ukuran A4 dan perlatan menggambar berupa pensil, penghapus, drawing pen, tinta 

dan penggaris. Penulis juga menggunakan peralatan digital seperti Laptop, flashdisk, 

scanner dan Software Adobe Photoshop untuk pewarnaan dan pengeditan teks sehingga 

gambar terlihat rapi dan menarik. Penulis menggunakan teknik hybrid, teknik tersebut 

adalah gabungan antara teknik tradisional (manual) dengan teknik digital. Cerita dalam 

komik dibuat dengan proses pencarian ide, pengumpulan data, pembuatan storyboard, 

pembuatan sket, proses pemberian tinta, pengeditan dan pewarnaan gambar 

menggunakan komputer dan pencetakan komik dalam bentuk buku.  

 Melalui proyek studi ini, penulis menyajikan karya komik dalam bentuk buku 

sejumlah 5 buku. Buku komik dicetak dalam ukuran A5 menggunakan kertas glossy. 

Karya komik ini terbagi atas cover komik, halaman pembuka cerita dan halaman isi 

cerita. Komik ini memiliki tiga bagian cerita yang di setiap ceritanya penulis menyisipkan 

dua nilai pendidikan karakter, cerita pertama berisi tentang nilai religius dan kerja keras, 

cerita ke dua berisi tentang nilai kreativitas dan sikap tanggung jawab serta cerita ke tiga 

berisi tentang sikap peduli lingkungan dan peduli sosial. Penulis menyajikan pula karya 

komik yang dikemas dengan bingkai berwarna hitam polos sejumlah dua puluh delapan 

karya dengan ukuran A3 dengan tampilan masing-masing karya terdiri dari dua halaman 

komik pada pameran sebagai pertanggungjawaban desain. Penulis juga menganalisis 

karya berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa yang ditampilkan dalam karya komik.   

Karya komik yang berjudul “Yellow Martoo” dapat digunakan sebagai media 

yang dapat mewujudkan/membentuk karakter remaja. Cerita komik ini juga dapat 

menjadi motivasi dan inspirasi bagi para remaja untuk giat beribadah, bekerja keras, 

bersungguh-sungguh dalam belajar, kreatif, tanggung jawab yang mengantarkan mereka 

pada kesuksesan hidup sehingga bermanfaat bagi lingkungan dan sesama.Karya komik 

ini pun diharapkan dapat digunakan sebagai desain buku komik (comic book) yang 

nantinya dapat diterbitkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Dewasa ini, banyak generasi muda yang lebih senang dengan budaya 

asing. Remaja saat ini beranggapan bahwa budaya asing lebih menarik dan 

dipandang lebih modern dibandingkan dengan budayanya sendiri. Padahal kita 

ketahui bersama bahwa budaya asing tidak selamanya berpengaruh baik bagi kita. 

Sebut saja gaya hidup yang individualistis, cara berpakaian muda-mudi saat ini 

yang menyimpang dari norma-norma ketimuran yang menjujung tinggi nilai 

kesopanan, serta banyaknya penanaman nilai kekerasan dari berbagai bentuk 

hegemoni negara-negara maju yang menimbulkan kriminalitas. Akibatnya, 

lunturlah nilai-nilai moral budaya ketimuran pada generasi muda Indonesia. 

Di sisi lain, kita sendiri sebenarnya memiliki budaya yang sangat beragam, 

menarik, dan mengajarkan banyak penanaman nilai-nilai moral yang baik bagi 

kehidupan bermasyarakat. Sebut saja sifat saling toleransi, kegotong-royongan, 

solidaritas, sikap sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi 

yang lebih muda, yang mana itu semua menciptakan kehidupan yang harmonis. 

Namun budaya kita seakan tenggelam dalam “peperangan” kebudayaan antar 

negara di era globalisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, 

pengenalan budaya yang menarik bagi generasi mudanya. Para remaja saat ini 

lebih tertarik dengan pengenalan budaya asing yang mana banyak membawa 

pengaruh buruk. Jika terus seperti ini kita dapat memprediksi masa depan generasi 

Indonesia. Padahal kita tahu bahwa remaja adalah “miniatur” suatu bangsa, 
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bagaimana masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, remaja kita 

adalah jawabannya.  

Remaja Indonesia di era globalisasi saat ini sedang “diuji” dengan 

maraknya hiburan yang masuk ke Negara Indonesia. Berbagai hiburan sangat 

dekat dengan kehidupan remaja seperti film, musik dan komik, yang mana 

membawa budaya asing yang sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran 

mereka. Di Indonesia sendiri komik seakan mati suri, para remaja saat ini lebih 

menyukai komik-komik dari luar negeri, mereka lebih menyukai tokoh-tokoh 

superhero (pahlawan) dari negara lain, yang sekiranya hanya dapat dijadikan 

sebagai hiburan semata dan kurangnya pembelajaran moral yang diberikan. Hal 

tersebut mendorong penulis untuk menciptakan sosok superhero yang menarik 

bagi remaja yang dapat menjadi contoh/suri tauladan yang baik bagi remaja 

Indonesia. 

Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan untuk membuat sebuah media 

pendidikan karakter yang mana sasarannya dapat mencakup semua remaja di 

Indonesia, tidak hanya terbatas pada suatu sekolah/institusi pendidikan saja, 

melainkan kepada remaja di seluruh Indonesia. Karya tersebut dapat 

menumbuhkan “kebanggaan” terhadap kebudayaan Indonesia dan menanamkan 

nilai-nilai moral dengan menggunakan media komik fiksi yang berjudul “Yellow 

Martoo”. Judul komik “Yellow Martoo” ini dibuat untuk menarik minat dan 

“memancing” rasa ingin tahu pembaca khususnya di kalangan remaja sehingga 

tertarik untuk membaca komik ini. Adapun dengan adanya komik ini, para remaja 

secara tidak langsung diajak untuk memahami nilai-nilai pendidikan karakter. 
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1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

 Komik merupakan buku bacaan yang sangat disukai pembaca dari 

berbagai usia terlebih lagi kaum remaja. Bentuk komik yang menarik sangat 

cocok untuk remaja, isinya mudah ditangkap dan sangat mengena untuk mereka. 

Komik juga digunakan negara-negara maju untuk mengenalkan budayanya 

pada negara-negara lain. Contohnya negara Amerika dan Jepang, keduanya 

memilih menggunakan berbagai media dan sarana untuk mempengaruhi serta 

mengirimkan pesan, ide dan gagasan kebudayaannya pada negara lain. Salah satu 

media yang berperan adalah buku komik. Kita dapat melihat pengaruhnya pada 

remaja Indonesia sekarang ini yang sangat senang dengan budaya Jepang, karena 

sejak kecil kita sudah dijejali dengan komik dan anime (kartun Jepang). Lihat saja 

sekarang ini banyak event-event budaya Jepang yang digelar dan diikuti oleh 

banyak remaja. Hal yang ditekankan disini adalah target yang dituju Jepang 

dengan media komik yakni anak-anak dan kaum remaja. Komik dapat membentuk 

suatu karakter remaja.  

Komik digunakan sebagai media berkomunikasi karena dalam komik 

terdapat sebuah pesan (cerita) yang harus disampaikan kepada pembaca agar 

memperoleh pemahaman akan suatu hal. Pesan yang disampaikan melalui 

perpaduan gambar dan tulisan dalam panel. Dibanding karya seni lain, pesan yang 

ada dalam komik lebih mudah dimengerti pembaca karena disampaikan dengan 

media gambar sebagai ilustrasi yang diikuti teks (tulisan) sebagai penjelas. Selain 

itu, pesan yang dibawa media komik berdurasi lebih panjang / banyak dibanding 

karya seni lain karena dalam komik terdapat banyak panel yang berisikan gambar 



 

 

4 

dan teks yang mengandung pesan. Penggunaan gambar dalam komik berfungsi 

sebagai penarik perhatian bagi anak-anak maupun remaja, karena pada umumnya 

mereka menyukai gambar sehingga pesan yang disampaikan dalam komik akan 

lebih mudah diterima oleh anak-anak maupun remaja (McCloud, 2007: 3). 

 

1.3 Tujuan Pembuatan Proyek Studi 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek studi ini adalah: 

1. Menuangkan ide dan kreativitas penulis ke dalam karya komik yang berjudul 

“Yellow Martoo” yang dapat digunakan sebagai media pendidikan karakter 

untuk remaja. 

2. Menghasilkan karya komik, berbentuk desain buku komik (comic book) 

berukuran A5 dengan jumlah halaman berkisar 60-an halaman full colour. 

 

1.4 Manfaat Pembuatan Karya 

Secara akademik manfaat dari pembuatan karya komik fiksi yang berjudul 

”Yellow Martoo” ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil proyek studi ini diharapkan dapat memberikan sebuah media pendidikan 

karakter yang dapat mewujudkan/membentuk karakter remaja. 

2. Hasil proyek studi diharapkan dapat digunakan sebagai desain buku komik 

(comic book) yang nantinya dapat diterbitkan. 
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BAB 2 

KONSEP BERKARYA 

 

2.1. Definisi Komik 

Komik adalah suatu cara dalam penggambaran suatu peristiwa atau jalan 

cerita, dengan menggunakan kotak-kotak (panel) yang berisi gambar dan kata-

kata. Menurut Triyono (2003:10), bahwa komik merupakan gambar-gambar 

tersusun dalam turutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan atau 

mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Di dalam uraiannya, Mc Cloud 

(2001:5-9) mengemukan bahwa dunia komik sangat luas dan beragam namun 

dapat disimpulkan bahwa komik adalah “seni berturutan”. Shadely (1990:54) 

mengartikan komik sebagai bentuk rangkaian gambar-gambar sedangkan masing-

masing dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan suatu cerita. 

Gambar-bambar itu dilengkapi balon-balon ucapan (speak balloons) ada kalanya 

masih disertai narasi sebagai penjelasan. Komik menurut Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai (1991:63) adalah sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan erat yang dihubungkan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. 

Komik merupakan cabang seni rupa yang masuk kategori gambar ilustrasi 

yang menurut jenisnya termasuk dalam karya seni rupa dua dimensi. Komik 

adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar dalam hal 

ini, menggambar sebuah karakter (karakter bisa merupakan seseorang, binatang, 

tumbuhan ataupun suatu objek benda mati yang dipersonifikasikan). Biasanya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerita&action=edit&redlink=1


 

 

6 

komik dicetak di kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan 

dalam berbagai bentuk, mulai dari komik strip yang sering dimuat dalam koran, 

majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Menurut Masdiono (2001:9), komik 

adalah dunia tutur kata, suatu rangkaian gambar yang menceritakan suatu kisah. 

Komik atau comic adalah sebutan internasional untuk cerita yang dituturkan lewat 

gambar di atas kertas. Di beberapa negara mempunyai sebutan sendiri-sendiri 

untuk komik, misalnya Jepang yang terkenal dengan Manga, Cina dengan 

Manhua, Korea dengan Manhwa, dan Indonesia dengan Cergam.  

 Dalam cergam, gambar berperan sebagai ilustrasi, pelengkap tulisan 

sehingga tanpa gambar pun cerita masih bisa dinikmati pembacanya. Lain dengan 

komik, di dalam komik gambar lebih penting dari pada teks. Contohnya adalah 

komik Jepang berjudul “Gong” karya Masashi Tanaka. Banyak orang yang tidak 

suka membaca buku yang bersifat berat yang berisikan tulisan-tulisan saja. 

Mereka lebih suka membaca buku yang bisa menghibur. Komik merupakan salah 

satu jenis bacaan yang dapat menghibur sekaligus menambah pengetahuan. Bila 

dalam ilustrasi, gambar itu hanya menuangkan beberapa pilihan setting cerita atau 

menggambarkan judul saja, maka komik adalah kumpulan ilustrasi yang 

menampilkan gambar dalam alur suatu cerita dari awal hingga akhir yang 

dituangkan dalam kumpulan gambar. 

Komik diterbitkan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari strip dalam 

koran, dimuat dalam majalah, hingga buku. Komik merupakan suatu susunan 

gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide. 

Dalam konteks Indonesia, menurut Bonneff (2001:9), kata komik diterima secara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Koran
http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
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umum untuk menyebut sastra gambar. Secara garis besar menurut Trimo 

(1997:37) media komik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu komik strip (comic strip) 

dan buku komik (comic book). Komik strip adalah suatu bentuk komik yang 

terdiri dari beberapa lembar bingkai kolom yang dimuat dalam suatu harian atau 

majalah, biasanya disambung ceritanya, sedangkan buku komik adalah komik 

berbentuk buku. Dapat disimpulkan bahwa komik adalah suatu susunan atau 

rentetan gambar yang beralur dan membuat suatu cerita secara berurutan, baik itu 

cerita fiksi maupun nonfiksi yang dilengkapi dengan teks maupun tanpa teks. 

2.2. Komik Fiksi 

Komik fiksi adalah komik yang isinya menceritakan tentang hal-hal yang  

tidak nyata, berupa karangan dan belum tentu kebenarannya. Komik fiksi dapat 

disebut komik fantasi yang isinya berupa imajinasi dari penulis. Komik fiksi 

banyak disukai kaum remaja karena cerita yang ditampilkan menarik, unik dan 

bersifat menghibur. Komik fiksi dengan genre cinta, petualangan dan drama  

paling banyak dicari oleh pembaca remaja. Hal tersebut menjadi salah satu alasan 

komik fiksi digemari remaja. Meskipun komik fiksi merupakan cerita khayalan 

namun isi ceritanya menggambarkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan 

kehidupan sehari-hari ramaja ataupun imajinasi remaja itu sendiri. Sebut saja 

komik fiksi ilmiah di Negara Jepang dan Amerika, berkembang karena memang 

kondisi Negara tersebut mendukung daya imajinasi remaja di Negara tersebut. Hal 

tersebut berbeda pula di Negara Indonesia, jika Indonesia membuat komik fiksi 

ilmiah maka kurang sesuai dengan kondisi negaranya. Hal tersebut menjadi salah 

satu penyebab kemunduran komik lokal di Indonesia, karena kesenjangan antara 
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cerita yang dibuat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk itu 

penulis membuat cerita yang berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia yang 

banyak mengajarkan nilai-nilai moral. Contoh komik fiksi di antaranya adalah 

Gundala, Si Buta dari Gua Hantu, Kapten Melar, dan Saung Kampret.  

2.3.Kartun dalam Bentuk Buku Komik 

Jenis komik dapat dikelompokkan menurut bentuk penyajian dan 

coraknya. Berikut adalah jenis-jenis komik dengan penjabaran dalam Jagoan 

Comic (www.jagoancomic.com) : 

2.3.1. Buku Komik  

Alunan gambar-gambar, tulisan dan cerita dikemas dalam bentuk sebuah 

buku (terdapat sampul dan isi). Buku Komik (Book Comic) ini sering disebut 

sebagai komik cerita pendek, yang biasanya dalam Buku Komik berisikan 32 

halaman, ada juga yang 48 halaman dan 64 halaman, yang mana di dalamnya 

berisikan isi cerita, iklan, dan lain-lain. Buku Komik (Book Comic) itu sendiri 

terbagi lagi menjadi: 

a. Komik Kertas Tipis (Trade Paperback) 

Buku komik ini berukuran seperti buku biasa, tidak terlalu lebar dan besar. 

Walau berkesan tipis namum bisa juga dikemas dengan menggunakan kualitas 

kertas yang baik/ bagus sehingga penampilan/penyajian buku ini terlihat menarik. 

Contohnya yaitu Gundala, Godam, Si Buta Dari Gua Hantu, Lamaut Kapten 

Bandung, Caroq, GinaGunturgen, Blacan, Zantoro, dan komik-komik Marvel dan 

DC Comics (luar negeri). 

 

http://www.jagoancomic.com/
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b. Komik Majalah (Magazine Comic)   

Buku komik berukuran seperti majalah (ukuran besar), biasanya 

menggunakan tipe kertas yang tebal dan keras untuk sampulnya. Contoh: Tintin, 

Lucky Luke , Asterik/ Obelik (luar negeri) 

c. Komik Novel Grapis (Graphic Novel) 

Biasanya isi ceritanya lebih panjang dan komplek serta membutuhkan 

tingkat berpikir lebih dewasa untuk pembacanya. Isi buku bisa lebih dari 100 

halaman. Bisa juga dalam bentuk seri atau cerita putus. 

2.3.2. Corak Komik 

Corak komik jika dilihat dari penuangan gambarnya menurut dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu: 

a. Bentuk Kartun 

Kartun adalah gambar yang dibuat secara representatif atau hanya simbolis 

dengan maksud melucu dan membuat orang tertawa. Selain itu biasanya gambar 

kartun adalah gambar-gambar yang disederhanakan bertujuan untuk mencari 

kegembiraan. Hal-hal kecil yang tidak penting dibesar-besarkan agar lucu dan 

menggelikan. 

b. Bentuk Non Kartun (Realis) 

Realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan sebenarnya baik proporsi, 

anatomi maupun bentuknya menyerupai dengan obyek. Bentuk realis sering 

digunakan komikus DC, Marvel yang berasal dari barat, komik dalam bentuk 

realis ini sering disebut gaya barat atau western style. 
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2.4. Unsur dan Prinsip dalam Membentuk Komik 

2.4.1.  Unsur-unsur dalam berkarya komik 

Pada sebuah komik terdapat unsur-unsur yang membedakan komik dengan 

karya-karya seni rupa lain. Unsur-unsur tersebut menurut Masdiono (2001:12-13) 

adalah: 

1. Halaman pembuka, cover atau sampul komik yang terdiri dari: 

a. Judul serial adalah nama yang dipakai untuk buku yang dapat menunjukan  

secara pendek isi buku yang dibuat secara berurutan. 

b. Judul serita adalah nama yang dipakai untuk buku yang menunjukan secara 

pendek sebuah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman orang baik 

yang sungguhan terjadi maupun yang rekaan belaka. 

c. Credits adalah keterangan pengarang, penulis, dan sebagainya. 

d. Indicia adalah keterangan tentang penerbit, waktu terbit, pemegang hak cipta, 

dan sebagainya. 

2. Halaman isi, yang terdiri dari : 

a. Panel (Gambar Tunggal) Panel tertutup yaitu panel yang menggunakan garis 

pembatas panel pada setiap sisinya. Panel terbuka yaitu sebuah panel tanpa 

garis batas yang mengelilinginya. 

b. Balon kata/balon  ucapan yaitu salinan yang menunjukkan apa yang 

dibicarakan. 

c. Narasi yaitu keterangan yang menerangkan tentang waktu dan tempat. 

d. Efek suara yaitu kalimat penyangat untuk memperjelas adegan. 

e. Sela/spasi yaitu jarak antara panel dengan panel lainnya. 
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 Selain unsur-unsur di atas, menurut Masdiono (2001:16-42) ada beberapa 

prinsip lainyang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah komik, yaitu: 

a. Proporsi yaitu perimbangan, perbandingan dan idealisasi rupa. 

b. Aksi (action) yaitu ekspresi tubuh, gerak gerik anggota badan. 

c. Ekspresi wajah yaitu mimik, rona dan emosi wajah. 

d. Perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata sehingga berkesan tiga dimensional 

(panjang, lebar dan tinggi). 

e. Bayangan dan siluet, yaitu gambar bayangan. 

f. Balon kata/ balon ucapan. 

g. Frame atau bingkai yaitu garis batas panel-panel adegan komik. 

h. Kemampuan menggambar dan menggambar segala hal. 

i. Gaya (style), yaitu ragam cara, rupa, bentuk dan sebagainya. 

j. Ukuran komik. 

k. Timing yaitu suatu jarak, langkah yang dibutuhkan pembaca untuk masuk 

suatu rentetan adegan. 

l. Skenario yaitu rencana lakon, sandiwara yang berupa adegan-adegan yang 

tertulis secara terperinci. 

m. Sketsa yaitu gambaran sketsa atau rancangan gambar. 

n. Sampul atau cover komik. 

Adapun dalam mengambar komik memerlukan unsur-unsur yang 

menunjang dalam visualisasi komik yang harus diperhatikan saat proses berkarya. 

Unsur-unsur rupa itu meliputi: 
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a. Titik  

Titik atau  noktah adalah bagian paling sederhana dan paling kecil dari 

sebuah karya seni (Wucius, 1986:5-7). Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak 

mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, 

mampat, tak bersudut dan tanpa arah (Sadjiman 2009:9). Sebuah bentuk disebut 

titik karena ukurannya kecil. Bentuk akan tampak besar jika terletak dalam 

bingkai acuan yang kecil, dan akan tampak kecil jika ditempatkan dalam bingkai 

acuan yang besar. Titik yang paling umum ialah sebuah bundaran yang sederhana, 

mampat, tak bersudut, dan tanpa arah. 

Jadi, ciri utama sebuah titik ialah ukurannya kecil, dan rautnya sederhana. 

Raut titik atau ciri khas titik tergantung alat penyentuh yang digunakan, atau 

tergantung bentuk benda yang dibayangkan sebagai titik. Paling umum adalah 

titik rautnya bundar sederhana tanpa arah dan tanpa dimensi.  

b. Garis  

           Garis adalah unsur yang menghubungkan satu titik dengan titik yang 

lain sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung (curve) atau lurus (straight). 

Garis, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, 

rangkaian masa dan warna Sadjiman (2009:9). Garis adalah unsur dasar yang 

membangun bentuk (kuncoroaji.wordpress.com). Garis adalah suatu goresan, 

batas limit dari suatu benda, masa, ruang dan warna. Pada umumnya garis 

menimbulkan kesan tipis. Seperti halnya kecil, tipis juga nisbi (Wucius, 1986: 

57). Garis pada karya komik merupakan garis kontur yang memisahkan atau 

memperjelas bentuk-bentuk raut yang diharapkan. 

 



 

 

13 

c. Bidang 

Bidang dapat diartikan sebagai bentuk yang menempati ruang dan bentuk 

bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra (Sadjiman, 2009:117). 

Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra dan merupakan tempat dimana 

objek-objek berada.  

d. Ruang 

Ruang secara awam adalah tempat kosong yang bisa ditempati atau diisi 

sesuatu. Ruang dalam karya dwi matra atau dua dimensi bersifat maya, sehingga 

ruang yang bersifat pipih, datar dan rata dapat menimbulkan kesan jauh maupun 

dekat, yang lazim disebut sebagai kedalaman yang umumnya dibatasi oleh garis 

bingkai membentuk bidang persegi atau persegi panjang maupun bentuk lain. 

e. Tekstur 

Tekstur adalah tampilan atau sifat permukaan (corak) dari suatu benda 

yang dinilai dengan cara dilihat atau diraba, sering juga disebut dengan nilai raba 

suatu benda (kuncoroaji.wordpress). Tekstur dapat dibagi menjadi dua, 

diantaranya tekstur nyata dan tekstur semu..Tekstur dari karya proyek studi ini 

adalah tekstur semu yaitu terkstur yang tidak sama antara  indra penglihatan dan 

rabaannya. Tekstur ini digunakan penulis untuk memberikan kesan yang 

mendekati benda aslinya sehingga gambar tidak terlihat ambigu.Tekstur sendiri  

digarap dengan dengan dua teknik yaitu teknik manual dan teknik digital. Teknik 

manual untuk membuat garis benda dan teknik digital untuk memberi warna dan 

gelap terang sehinga tekstur terlihat jelas.   
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f. Warna  

Pewarnaan dalam komik berperan sebagai alat untuk memvisualkan unsur 

rupa, sehingga visualisasi yang ditampilkan akan lebih hidup dan menarik. Penulis 

menggunakannya unsur warna ini dalam setiap halaman komik dengan warna-

warna yang ccerah sesuai dengan target pembaca yang sebagian besar remaja. 

g. Gelap Terang 

Unsur gelap terang juga disebut nasa / unsur cahaya. Unsur gelap terang 

dimanfaatkan untuk memperkuat bentuk atau kesan tiga dimensional, 

mengilusikan atau kesan kedalaman ruang, jauh dan dekat, menciptakan kontras 

atau susunan tertentu.  

2.4.2.  Prinsip-prinsip Seni  Rupa 

Pertimbangan yang harus diperhatikan saat pembuatan  komik dalam 

visulisasinya adalah pertimbangan prinsip-prinsip desain. Hal ini dimaksudkan 

agar tercipta harmonisasi dalam sebuah karya. Prinsip-prinsip desain itu meliputi:  

a. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian 

sehingga susunan dalam keadaaan seimbang (Sunaryo, 2002:39). Menurut Frank 

Jefkins (1977:245), keseimbangan dapat tercapai dari dua bagian, yaitu secara 

simetris yang terkesan resmi atau formal yang tercipta dari paduan bentuk dan 

ukuran tata letak yang sama, serta keseimbangan asimetris berkesan informal tapi 

terlihat dinamis dengan paduan garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang 

tidak sama namun tetap seimbang. 
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Keseimbangan setangkup atau keseimbangan simetris dapat diperoleh bila 

bagian kiri dan kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, 

ukuran dan jarak penempatannya. Sedangkan keseimbangan senjang atau 

keseimbangan asimetris memiliki bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan 

kanan, tetapi dalam keadaan yang tidak berat sebelah (Sunaryo, 2002:40). 

b. Irama (rhythm) 

Irama diperoleh dari perubahan bentuk, pergantian posisi, ukuran 

komponennya, serta garis agar tidak monoton, sehingga gambar yang dibuat 

terlihat tidak  membosankan. 

c. Penekanan (emphasis)  

Frank Jefkins (1997:246) menyebutkan bahwa “Dalam penekanan, all 

emphasis is no emphasis, bila semua ditonjolkan, maka yang terjadi adalah tidak 

ada hal yang ditonjolkan. Adanya penekanan dalam desain merupakan hal yang 

penting untuk menghindari kesan monoton. Penekanan dapat dilakukan pada jenis 

huruf, ruang kosong, warna, maupun yang lainnya akan menjadikan desain 

menjadi menarik bila dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

d. Proporsi (proportion) 

Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu obyek 

atau komposisi (Kusmiati, 1999:19). Proporsi adalah kesesuaian ukuran dan 

bentuk sehingga tercipta keselarasan dalam sebuah bidang.  

e. Kesatuan (unity) 

Kesatuan desain merupakan hal yang penting dalam sebuah desain, tanpa 

ada kesatuan unsur-unsur desain akan terpecah berdiri sendiri-sendiri tidak 
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memiliki keseimbangan dan keharmonisan yang utuh (Frank Jefkins, 1997:246). 

Kesatuan merupakan keterpaduan unsur-unsur untuk menyelaraskan bagian 

keseluruhan. Dalam mewujudkan kesatuan, penulis mengkomposisikan elemen-

elemen dengan mengandalkan semua elemen yaitu berupa bentuk, warna, garis, 

bobot, ruang dan tata letak sekaligus pengulangan raut. 

2.5. Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat.  

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

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

sebagai sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusiawi; karakter 

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

tindakan atau tingkah laku seseorang. Seseorang dapat dikatakan berkarakter 

apabila tindakan atau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

Suyatno (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berfikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masayarakat, bangsa maupun 

negara. Pendidikan karakter berarti sebuah usaha yang disengaja untuk membantu 

seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai 

etika. 

http://www.pendidikankarakter.com/peran-pendidikan-karakter-dalam-melengkapi-kepribadian/
http://www.pendidikankarakter.com/3-misteri-dibalik-nilai-anak-yang-hancur/
http://www.pendidikankarakter.com/3-misteri-dibalik-nilai-anak-yang-hancur/
http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-membangun-lingkungan-berkarakter/
http://www.pendidikankarakter.com/peran-pendidikan-karakter-dalam-melengkapi-kepribadian/
http://www.pendidikankarakter.com/peran-pendidikan-karakter-dalam-melengkapi-kepribadian/
http://www.pendidikankarakter.com/peran-pendidikan-karakter-dalam-melengkapi-kepribadian/
http://www.pendidikankarakter.com/peran-pendidikan-karakter-dalam-melengkapi-kepribadian/
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Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

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

menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya sesuai dengan nilai 

karakter yang temuat dalam 18 nilai karakter bangsa yang dibuat oleh diknas. 

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa yang dibuat oleh Diknas (www.perpustakaan.kemdiknas.go.id).  Mulai 

tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan 

pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Berikut 18 nilai 

pendidikan karakter menurut Diknas:  

a) 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. 

b) Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

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

c) Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

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

menjaga dan menghargai perasaan orang lain terhadap sebuah perbedaan.    

d) Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Tidak melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah 

ada. Melaksanakan  secara teratur atau konsisten sebuah perbutan baik yang 

timbul akibat kesadaran diri dan kebiasaan. 

http://rumahinspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa
http://rumahinspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa
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e) Kerja Keras : Tindakan yang menunjukkan perilaku bersungguh-sungguh dan 

tidak mengeluh dalam melakukan sebuah pekerjaan demi tercapainya sebuah 

tujuan yang mulia.  

f) Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Menciptakan sebuah peluang usaha dan 

menghasilkan produk dari sebuah keterbatasan. 

g) Mandiri :Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokratis : Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

i) Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

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

j) Semangat Kebangsaan : Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

k) Cinta Tanah Air :Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

l) Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

m) Bersahabat/Komunikatif : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 
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n) Cinta Damai : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

o) Gemar Membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Menyukai kegiatan membaca 

buku dalam rangka untuk menambah ilmu dan wawasan yang dimiliki. 

p) 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. Merawat dan menjaga 

lingkungan agar terjaga kebersihan dan keasriannya 

q) Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) 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. 

Dari 18 butir nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter tersebut, 

penulis memilih 6 nilai yang disisipkan dalam setiap cerita dalam karya ini. 

Pertama dimulai dari nilai religius, kerja keras, kreatif, bertanggungjawab, peduli 

lingkungan peduli sosial. Pemilihan nilai tersebut didasarkan pada keinginan 

pribadi penulis. Penulis tidak memasukan semua nilai pendidikan karakter karena 

dapat menimbulkan kerancuan alur cerita. Komik ini sendiri bukan komik strip 

yang ceritanya habis dalam satu halaman. Komik ini memiliki alur cerita yang 

berkelanjutan dan memiliki keterkaitan antara satu cerita dengan cerita lainnya 
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sehingga dibutuhkan penyesuaian antara cerita dengan nilai yang akan disisipkan 

dalam penyampaian cerita.                                                                                                                                        

2.6. Penyampaian Komik pada Remaja 

 

 Hal pertama yang perlu diwujudkan ialah dengan membuat suatu 

ketertarikan dari remaja untuk membaca komik dengan tema lokal misalnya 

komik yang bertemakan budaya Indonesia dengan mengedepankan  niali-nilai 

moral yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Untuk itu diperlukan  cara 

penyampaian ceritayang tepat pada pembaca, yang dalam hal ini dikususkan 

untuk kalangan remaja. 

Dalam menciptakan komik yang baik penulis harus mengenal beberapa hal 

yang disukai oleh pembaca, dalam hal ini remaja. Remaja menyukai tema/cerita 

kehidupan yang dekat kehidupan sehari-hari,  menyukai hal-hal yang tidak formal, 

bercanda/humoris, sesuatu yang berdeda dan baru, lebih utama para remaja 

menyenangi unsur emosional dalam suatu komik, yaitu rasa takut, semangat, 

kegigihan, perjuangan, persahabatan dan cinta.  

Kualitas dari bahan-bahan yang digunakan dalam komik pun sangat 

diperhatikan penulis, hal tesebut merupakan salah satu alasan komik di luar sangat 

berharga untuk dibaca dan dimiliki oleh konsumennya. Oleh karena itu upaya-

upaya yang patut diperhatikan dalam pembuatan suatu komik agar menarik 

perhatian pembaca remaja, ialah: 

1. Penyajian tema/cerita yang apik, menarik dan jelas. 

2. Kualitas bahan yang akan digunakan dalam memproduksi komik. 

3. Visualisasi gambar yang baik mampu menarik minat pembaca. 
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Kurangnya komik lokal sebagai salah satu media pendukung 

mengakibatkan remaja sebagai generasi penerus bangsa terus menerus 

dipengaruhi oleh budaya luar dan semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa 

Indonesia. Suatu komik Indonesia yang baik adalah komik yang memiliki nilai-

nilai moral yang baik, berbudaya dan memiliki karakter lokal sehingga menjadi 

suatu kesatuan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memiliki nilai manfaat. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1.Media  

Media adalah bahan dan alat yang biasa digunakan dalam pembuatan  

karya seni. Media yang digunakan pada proses berkarya komik ini sendiri terdiri 

dari bahan dan alat yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

3.1.1 Bahan 

Kertas yang digunakan adalah kertas yang biasa digunakan untuk mensket 

gambar. Kertas ini memiliki memiliki beberapa keunggulan. Kertas ini memiliki 

kelebihan dari segi tekstur kerapatan kertas yang cukup tinggi, nyaman digunakan 

untuk menggambar dengan drawing-pen dan spidol.  Ukuran kertas A3 (42 cm x 

30 cm) dengan ketebalan kertas 120 gsm, dapat digunakan untuk copic dan colour 

marker lainnya. Harga kertas ini terjangkau.  

3.1.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan komik ini terdiri dari alat 

menggambar seperti pensil, drawing pen, penghapus dan tinta dan penggaris, serta 

dibantu dengan alat digital seperti laptop, flashdisk, scanner dan printer. Berikut 

penjelasan detailnya :  

a. Alat Menggambar 

1) Pensil : pensil yang dgunakan dalam berkarya adalah pensil 2B. Pensil 2B 

termasuk jenis pensil yang lunak sehingga nyaman digunakan dan 

memudahkan dalam menggambar sket. 
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2) Penghapus : penghapus yang digunakan adalah penghapus yang lentur 

tidak kasar sehingga tidak menggunakan tenaga atau tekanan yang 

membuat naskah komik kotor atau rusak. 

3) Drawing Pen : Alat ini digunakan untuk meninta naskah yang sudah di 

sket sebelumnya. Ukuran drawing pen yang digunakan berkisar antara 0.1 

sampai 0.5. 

4) Tinta : Alat ini berfungsi untuk memberi blok-blok bidang hitam pada sket 

gambar. Penggunaan hitam tinta lebih jelas saat pemindaian gambar pada 

komputer dibandingkan penggunaan hitam spidol.  

5) Penggaris :  Alat yang digunakan untuk membuat panel–panel dalam 

naskah komik dan membuat garis–garis ekspresi dalam panel komik. 

b. Peralatan Digital  

1) Laptop : Sebuah alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi di 

dalamnya sebagai alat penyimpan dan pengolahan data yang bersifat 

digital. 

2) Flashdisk : Alat yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data, 

sehingga memudahkan dalam pengiriman data antara perangakat 

komputer.  

3) Scanner : Alat pemindai naskah komik yang masih berupa kertas menjadi 

sebuah data yang dapat diolah di Laptop.  

4) Printer : Alat pencetak gambar dan tulisan. Alat ini digunakan dalam 

mencetak gambar komik yang telah diolah menggunakan program Adobe 

Photoshope CS. 
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5) Adobe Photoshop CS : Sebuah aplikasi pada computer / laptop yang mana 

digunakan dalam peolahan data yang berkenaan dengan pengeditan 

gambar. Apilikasi ini, dikhususkan untuk memberikan teks dan pengeditan 

kontras dan ukuran gambar. 

3.1.3 Teknik berkarya 

Teknik berkarya adalah proses atau cara yang digunakan penulis dalam 

menghasilkan karya komik ini. Adapun teknik dalam berkarya ini mengunakan 

teknik hybrid (teknik campuran). Teknik ini dilakukan dengan melalui dua proses 

yaitu manual dan digital. Pada tahap pertama, proses manual dilakukan dengan 

menggunakan ketiga teknik menggambar antara lain sebagai berikut : 

1) Teknik Arsir : Teknik dalam menggambar yang dilakukan dengan cara 

menggoreskan ujung pensil/pena pada bidang gambar sehingga 

menghasilkan garis-garis yang beraturan, menyilang atau acak yang 

menimbulkan kesan pada gambar. 

2) Teknik Pointilis : Teknik dalam menggambar yang dilakukan dengan cara 

memberi titik-titik secara berulang-ulang sehingga mengghasilkan sebuah 

tekstur atau kesan pada gambar. 

3) Teknik Blok : Teknik dalam menggambar yang dilakukan dengan cara 

memberikan seluruh warna pada sebuah bidang yang akan di gambar 

sehingga nampak bentuk benda seperti bayanganya saja, seperti siluet. 

Ketiga teknik menggambar tersebut digunakan dari awal pembuatan sket sampai 

proses pemberian tinta menggunakan peralatan yang telah disediakan tadi seperti 

pensil, penghapus, penggaris, drawing pen dan tinta.  
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Pada tahap ke dua, gambar melalui proses digital dengan memindahkan 

gambar yang sudah diberi tinta ke laptop menggunakan scanner. Gambar yang 

telah masuk sebagai data di laptop akan melalui proses pengeditan teks dan 

pemberian warna. Perpaduan penggunaan peralatan manual dan digital ini yang 

dimaksud dengan teknik campuran/teknik hybrid.   

3.2 Proses Pembuatan Komik 

Dalam menghasilkan sebuah komik yang baik dan menarik diperlukan 

sebuah ide atau gagasan yang segar serta tahapan yang tepat dalam 

pembuatannya. Untuk itu dilakukan beberapa tahapan dalam pembuatan komik 

ini, antara lain : 

3.2.1 Pencarian Ide 

Proses pertama ini dilakukan dengan mencari tema untuk komik yang akan 

dibuat. Tema yang angkat pada komik ini berkaitan dengan pendidikan karakter 

yang sedang gencar digalakan pemerintah. Atas dasar pemikiran penulis tentang 

lunturnya nilai budaya dan krisis moral yang begitu terasa di Indonesia, maka 

penulis berinisiatif untuk menggangkat tema komik tentang pendidikan karakter 

dengan kemasan budaya Indonesia. Berdasarkan kreativitas pribadi, penulis 

kemudian mendapatkan ide cerita dengan nama judul komik ”Yellow Martoo”.  

Judul komik “Yellow Martoo” merupakan sebuah permainan kata-kata 

yang mana digunakan penulis untuk menarik perhatian remaja. Penulis mencoba 

memahami minat pembaca khususnya remaja dengan membuat judul komik yang 

unik, berbeda dan baru terdengar sehingga menarik minat pembacanya.  Karena 

alasan tersebut penulis tidak membuat judul seperti “Martoo Pahlawan 
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Kebenaran” atau “Martoo Si Anak Teladan”, yang menurut penulis kurang 

menarik dan kurang memiliki nilai jual. Memang ukuran menarik bagi tiap 

individu berbeda-beda, namun penulis disini sebagai pembuat komik yang masih 

berjiwa remaja atau berjiwa muda memiliki prediksi dan keyakinan dalam 

pembuatan judul cerita yang sekiranya memang dapat menarik minat pembaca. 

Judul “Yellow Martoo” menurut penulis sendiri memilki nilai jual dan dapat 

menarik pembaca khususnya kaum remaja. 

 Pembuatan judul “Yellow Martoo” ini diawali dari pemikiran tentang 

“apa” atau “siapa” yang diceritakan dalam komik . Pada umumnya seperti pada 

cerita yang sudah banyak dibuat,  judul buku dibuat berdasarkan  isi ceritan yang 

disampaikan ataupun pengambilan nama tokoh utama yang dikisahkan dalam 

cerita. Dalam hal ini penulis memilih mengangkat nama tokoh utama sebagai 

judul cerita untuk komik ini. Adapun kata “Martoo” disini merupakan tokoh 

utama dalam cerita. Nama “Martoo”  sendiri berasal dari nama seorang pahlawan 

kota Tegal yang bernama “Martoloyo”. Berikut dibawah ini merupakan sekelumit 

kisah tentang asal mula kata “Yellow” dan “Martoo”.    

Asal dua suku kata “Yellow” dan “Martoo” dalam judul komik ini dibuat  

berdasarkan kreativitas pribadi penulis. Penulis membuat judul dan isi cerita 

berdasarkan beberapa pertimbangan yang berkaitan erat dengan latar belakang 

dan  tujuan dibuatnya proyek studi ini.   

Martoo berasal dari nama pahlawan kota Tegal bernama Martoloyo. Pada 

mulanya penulis akan membuat komik dengan genre action yang berkisah tentang 

superhero Indonesia dengan mutan lokal. Penulis berinisiatif untuk mencari 
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sumber referensi nama pahlawan maupun sosok legenda cerita lokal di daerah 

sekitar tempat tinggal penulis. Dari beberapa nama yang ada, penulis tertarik 

dengan nama Martoloyo karena latar belakang kisahnya. Martoloyo dikisahkan 

sebagai karakter seorang yang kocak, ceria dan berilmu. Martoloyo pun 

menentang kerajaan Mataram yang berkoalisi dengan penjajah yang 

menyengsarakan rakyat persis seperti zaman sekarang.  Diceritakan Martoloyo 

yang menentang akhirnya mati diadu domba oleh penjajah dengan teman 

seperguruannya sendiri bernama Martopuro yang berasal dari Jepara.   

Karakter Martoloyo dan kisahnya yang heroik sangat menarik dan cocok 

bagi penulis untuk memberikan nama tokoh utama dalam cerita komik genre 

action ini dengan nama Martoo yang berasal dari nama Martoloyo. Meskipun 

cerita Martoloyo menarik, penulis tidak mengadopsi cerita Martoloyo karena 

banyak adegan kekerasan dan pembunuhan pada kelanjutan kisahnya. Hal ini pula 

yang melatarbelakangi perubahan genre komik yang tadinya penulis ingin 

mengusung komik bergenre action menjadi komik bergenre edukasi, karena 

bertentangan dengan tujuan pembuatan komik yang mana ingin menanamkan nilai 

moral pendidikan berkarakter tanpa adanya adegan kekerasan.  

Nama Martoo yang menjadi tokoh utama jika dijadikan judul menurut 

pandangan penulis belum begitu menarik. Judul komik sendiri memiliki tujuan 

agar menarik pembaca, memiliki nilai jual dan keterkaitan dengan isi cerita. 

Komik ini bagi penulis juga memiliki tujuan agar dapat dikenal dunia, maka judul 

komik harus beradaptasi dengan bahasa global/bahasa dunia. Akhirnya nama 

“Martoo” ditambah dengan kata “Yellow”.  
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Adapun alasan yang mendasari penulis dalam penggunaan kata “Yellow” 

sebagai judul cerita komik. Penulis ingin menggambarkan Martoo dalam judul 

komik sebagai karakter yang penuh semangat, munculah ide penulis untuk 

menambahkan kata “Yellow”, yang disini diartikan sebagai warna kuning yang 

melambangkan sikap yang penuh semangat, ceria dan tidak pernah putus asa yang 

sangat sesuai dengan karakter tokoh Martoo.  

Isi cerita “Yellow Martoo” sendiri dibentuk oleh tiga faktor utama, tiga 

gagasan/ide yang juga melatarbelakangi pembuatan proyek studi ini. Pertama dan 

yang utama tentang penanaman nilai pendidikan karakter pada remaja. Alasan ini 

melatarbelakangi isi cerita komik sehingga komik menyisipkan nilai–nilai 

pendidikan karakter dalam setiap ceritanya. Kedua, pengenalan dan pelestarian 

budaya Indonesia. Alasan ini mempengaruhi setting cerita berupa kerajaan di 

Indonesia dengan bentuknya yang imajinatif sesuai kreasi penulis namun masih 

menggambarkan ke-indonesiaan-nya yang didukung dengan penampilan karakter 

tokohnya yang menggunakan blangkon, baju surjan dan kain batik. Ketiga, tema 

yang diangkat bercerita tentang kepahlawanan/superhero. Alasan ini sesuai 

dengan tujuan awal untuk menciptakan sosok yang dapat dijadikan suri tauladan 

bagi remaja Indonesia. Dari segi cerita, tema superhero tidak harus ditunjukan 

dengan aksi atau adegan kekerasan yang sudah jamak ditampilkan dalam komik 

remaja saat ini. Tema kepahlawanan dalam komik ini dapat ditampilkan dan 

dilihat dari bagaimana Martoo dengan usahanya menolong kerajaannya yang 

terkena gempa.  
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3.2.2 Pengumpulan Data  

Proses berikutnya dilanjutkan dengan mencari berbagai referensi buku dan 

gambar yang terkait dengan tema yang akan diangkat guna menunjang cerita yang 

akan dibuat. Data-data yang terkumpul kemudian direduksi untuk diipilih ke 

dalam data yang memang diperlukan dalam mendukung jalan cerita dan 

visualisasi gambar. Data-data tersebut diolah dan dipadu-padankan sehingga 

membentuk cerita yang diinginkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan 

pembuatan garis besar cerita yang mana dibuat berdasarkan imajinasi penulis 

dengan data-data yang telah dikumpulkan sebagai penunjang cerita. Konsep cerita 

yang dibuat mencakup narasi cerita yang akan dibuat berdasarkan deskripsi 

adegan perhalaman dalam storyboard. Proses ini akan memudahkan penulis 

dalam penggambaran komik sehingga komik yang dibuat memiliki alur cerita dan 

visualisasi gambar yang terkonsep.   

3.2.3 Storyboard 

Storyboard dibuat untuk memudahkan penulis dalam menuangkan ide 

cerita ke dalam visualisasi gambar komik. Dalam storyboard ini, penulis membuat 

tabel yang terdiri dari pembagian alur cerita dialokasikan ke dalam jumlah 

halaman komik dan deskripsi yang menjelaskan adegan cerita. Storyboard pada 

dasarnya terdiri dari beberapa adegan yang tersusun dan di dalamnya terdapat 

bentuk alur (jalan cerita), bentuk adegan, bentuk klimaks (adegan yang paling 

memuncak dalam isi cerita).  

Tabel deskripsi yang menceritakan isi komik “Yellow Martoo” dari cerita 

pertama hingga ketiga antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 1. Deskripsi cerita isi komik “Yellow Martoo” dari cerita pertama sampai ketiga 

CERITA 1 

Halaman Deskripsi 

1 

Kisah ini bermula disebuah kerajaan bernama Lindur. Kerajaan yang 

memilki kekayaan alam yang melimpah ruah dan pemandangan alam 

yang indah 

2 

Namun karena bencana gempa yang menimpa kerajaan, membuat 

kerajaan Lindur dilanda  krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak 

rakyat jatuh miskin  dan menderita kelaparan.  

3 
Bencana tersebut juga menelan banyak korban jiwa. Di antara korban 

tersebut adalah orang tua dari anak yang bernama Martoo.  

4 

Dikisahkan beberapa bulan setelah bencana. Martoo tinggal bersama 

kekenya. Martoo merupakan anak yang rajin, meski tergolong orang 

yang tidak mampu Martoo nantinya dapat menolong kerajaan lindur 

bangkit dari keterpurukan pasca gempa. Setiap pagi Martoo sudah 

bangun untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kakeknya. 

Martoo dan Kakek berwudhlu di pinggir rumah.   

5 
Martoo merasa lebih segar selesai berwudlu dan berangkat ke 

mushola bersama sang kakek. 

6 
Sambil berjalan Martoo berbincang berasama kakek tentang makna 

sholat  

7 

Kakek kemudian menjelaskan tentang makna sholat pada Martoo dan 

tak terasa Kakek dan Martoo telah sampai di depan Mushola yang 

berada tidak jauh dari rumahnya. 

8 
Kakek dan Martoo kemudian melaksanakan sholat berjamaah. 

Mereka begitu khusyu dalam melakukan sholat. 

9 

Martoo berdzikir selepas sholat kemudian mengakhirinyadengan 

mengusap mukanya dengan kedua tanga. Martoo kemudian 

bersalaman sekaligus pamit pada kakek untu kerja. Kakek 

mengingatkan Martoo untuk tidak lupa berdoa. Martoo pun  

mengucapkan salam pada Kakek. 

10 

Kakek menjawab salam  Martoo. Dalam  hati, Kakek merasa sedih 

karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Martoo. 

Kakek hanya berharap Martoo dapat menjadi orang yang sukses 

dikemudian hari. Martoo pun bergegas kembali kerumah mengambil 

perlengkapan kerjanya dan langsung pergi bekerja. 

11 
Martoo berlari penuh semangat dan menuju perkampungan. Di sana 

Martoo menyapa tetangganya yang bernama Pak Tomo yang sedang 
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memberi makan beberapa ekor kambing. Kemudian Martoo 

melanjutkan untuk bekerja mencari sampah 

12 

Meski matahari sangat menyengat Martoo tetap semangat bekerja 

untuk mencari sampah. Dalam hati Martoo pun tidak mengeluh 

dengan keadaannya saat ini,, diantaranya karena mempunyai banyak 

teman. 

13 

Tak beberapa lama berselang  Martoo di panggil temannya dari 

kejauhan. Temannya bernama Sile. Karena hari begitu terasa panas, 

Sile sebagai teman yang baik mengajak Martoo untuk beristirahat. 

Namun karena Martoo anak yang pekerja keras , dengan perkataan 

yang baik Martoo  menolak ajakan Sile Sile terkejut karena Martoo 

sangat tangguh. 

14 

Tak mau memaksa temannya, Sile memutuskan untuk pergi 

meniggalkan Martoo.  Sebenarnya Martoo juga ingin beristirahat 

karena perutnya belum diisi dari pagi, namun karena ingin cepat 

mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk Martoo dan 

kakeknya, Martoo dituntun untuk bergegas. Di tengah perjalan 

Martoo bertemu dengan temannya yang lain dan mengajak Martoo 

untuk beeritrahat , namun Martoo menolaknya. Jaja, salah seorang 

teman  Martoo begitu heran dengan semangat Martoo   

15 

Si Dul teman Martoo juga, menanggapi omongan Jaja. Si Dul kagum 

akan sikap Martoo yang penuh semangat. Disela perbincangan Jaja 

dan Si Dul , Martoo sedang berusaha keras mencari sampah.  

16 

Setelah dirasa penuh  Martoo pergi ke pengepul sampah . Setelah 

ditimbang Martoo mendapatkan upah yang kurang dari apa yang 

diharapkannya.  

17 

Namun apa boleh buat memang keadaan ekonomi di kerajan Lindur   

sedang sulit. Martoo tetap sabar dan membeli makanan untuknya dan 

kakek. Martoo pun pulang dan makan bersama kakek. Kakek terlihat 

senang dan mengajari Martoo untuk selalu bersyukur meski hanya 

sedikit yang didapat. 

 

CERITA 2 

Halaman Deskripsi 

18 

Seperti hari biasanya, Martoo memulung sampah. Martoo mencari dan 

mengumpulkan  sampah di sebuah pasar. Martoo berjalan, kemudian 

duduk di sebuah batang pohon dan mencari sampah  

19 
Di saat mencari sampah Martoo termenung memikirkan 

penghassilannya yang kurang menguntungkan baginya. Martoo pun 
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mulai berfikir untuk meerubah sampah-sampah tersebut menjadi uang. 

20 

Tak lama Martoo mendapatkan sebuah ide yang brilian. Martoo 

kemudian bergegas pergi berlari menemui teman-temannya. Martoo 

kemudian mengajak teman-temannya berdiskusi di rumahnya untuk 

merubah sampah menjadi barang-barang layak pakai, agar 

mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan  

menjualnya ke pengepul. 

21 

Sile langsung menyetujui gagasan yang disampaikan Martoo. Si Dul 

juga, namun masih mempertanyakan cara pembuatannya, sedang Jaja 

agak pesimis dengan ide yang disampaikan Martoo. Sile menyindir 

Jaja yang pesimis. Martoo kemudian menjelaskan bahwa pembutan 

sampah tersebut cukup mudah dan relative singkat, Martoo 

menguatkan kepercayaan teman-temannya. 

22 

Kemudian Martoo mencontohkan pada teman-temannya dengan 

membuat satu karya yang dibuat dengan sampah. Martoo melilitkan 

tali bekas dan beberapa saat Martoo dapat membuat tas. Teman- teman 

heran, terkagum-kagum pada kreatifitas Martoo. Martoo dengan 

bangga menunjukan hasil karyanya pada teman-temannya. 

23 

Teman-teman Martoo memintanya untuk mengajari mengubah sampah 

-sampah tersebut. Beberapa waktu berlalu dan mereka sudah 

menghasilkan banyak barang, seperti tas, sandal, dompet, vas bunga, 

kotak tisu. 

24 

Si Dul menanyakan perihal setelah membuat karya- karya tersebut. 

Martoo kemudian menjawab, bahwadirinya akan menjual sampah – 

sampah tersebut ke desa- des, Martoo pun berjanji pada teman-teman 

bahwa Martoo takan pulang  sampai semua barang dagangannya habis. 

25 

Martoo kemudian menjajakan barang dagangannya ke desa- desa. 

Bertemulah Martoo dengan seorang ibu yang sepertinya penasaran 

dengan apa yang di jual Martoo. Martoo kemudian mulai menunjukan 

barang dagangannya yang terbuat dari sampah / barang – barang bekas 

pada sang ibu. Mengetahui barang – barang itu terbuat dari sampah 

sang ibu terlihat enggan untuk membelinya.  

26 

Martoo berusaha membujuk sang pembeli, namun ibu itu berusaha 

untuk menolak. Martoo pun melanjutkan dagangannya lagi . Martoo 

berharap ada yang mau membeli barang-barang tersebut. Akhirnya 

Martoo bertemu dengan dua orang ibu di pinggir jalan, namun 

hasilnya sama saja, Martoo hanya mendapatkan penolakan.  

27 

Martoo benar-benar diuji kesabarannya. Hampir-hampir dia berencana 

untuk pulang atau menjajakan dagangannya ke kerajaan Lindur. Untuk 

menuju ke kerajaan  Lindur sendiri jarak yang di tempuh sangat jauh.  
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28 

Martoo bimbang dan ingin menyerah, namun ia teringat akan janjinya 

pada teman-teman, takkan pulang sebelum dagangannya terjual habis. 

Karena didorong oleh rasa tanggung jawab, akirnya Martoo  

memutuskan untuk menuju ke kerajaan Lindur.  

29 

Martoo terus berlari menuju wilayah kerajaan Lindur, Tak terasa tiga 

jam pun berlalu dan akhirnya Martoo dapat sampai di kerajaan. 

Martoo berharap di wilayah kerajaan banyak orang yang berminat 

dengan barang dagangannya.  

30 

Martoo semakin dekat dengan bangunan kerajaan Lindur, terlihat di 

kanan kiri reruntuhan bekas gempa dan sampah berceceran dimana-

mana. Martoo kemudian bertemu dengan seorang bapak berkumis 

tebal dengan perawakan yang tegap di tengah jalan. Martoo 

menawarkan barang dagangannya seperti biasa. Laki-laki ini 

sepertinya tertarik dengan barang-barang yang dibawa Martoo.  

31 

Dia mulai melihat-lihat barang dagangan yang dibawa Martoo, laki-

laki ini sangat kagum dengan barang-barang yang dijual Martoo, 

dalam hati Martoo berharap bapak berkumis tebal ini mau membeli 

beberapa barangnya. Tiba-tiba bapak itu mengajukan penawaran yang 

sangat mengejutkan pada Martoo. Bapak berkumis tebal itu ingin 

membeli semua barang dagangan Martoo tersebut dengan harga yang 

cukup tinggi. 
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32 

Martoo begitu terkejut dan merasa tidak percaya dengan apa yang di 

katakan oleh Bapak berkumis itu. Ternyata bapak berkumis ini adalah 

seorang konglongmerat bernama Raden Jaya. Raden Jaya menyuruh 

pengawalnya untuk memberikan uang tersebut pada pengawalnya. 

33 

Martoo gemetar menerima uang sebanyak itu. Raden Jaya sangat 

senang dan menyuruh pengawalnya membawa barang-barang tersebut. 

Sang pengawal dengan susah payah menjujung barang-barang tersebut. 

Raden Jaya terlihat begitu tertarik dan kelihatannya masih ingin 

membeli barang itu lagi. 

34 

Melihat Raden Jaya yang begitu tertarik dengan barang-barang buatan 

Martoo dan teman- teman, Martoo kemudian mengajukan gagasan 

pada Raden Jaya, untuk menyediakannya sebuah tempat yang dapat 

menampung sampah dan pembutannya sebut saja Rumah Kreatif, 

mungkin saja dari sana kita bisa membantu rakyat di kerajaan yang 

kekurangan.  
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35 

Raden Jaya menyetujui gagasan yang diberikan Martoo dan menyuruh 

Martoo untuk kembali lagi ke kerajaan Lindur satu minggu dari 

sekarang.   

     36 

Di sisi lain, di halaman  rumah Martoo, teman-temannya sedang 

menunngu Martoo. Mereka juga mengeluh karena penghasilan dari 

memulung yang tidak banyak didapatkan. Teman- teman Martoo 

berharap Martoo berhasil menjual beberapa barang dagangannya. 

Martoo dalam perjalanan menuju rumah. 

37 

Dari kejauhan Martoo memanggil kakek dan teman-temannya yang 

sudah menunggu di halaman rumahnya. Terlihat wajah Martoo begitu 

sumringah. Pertama datang dirumah, Martoo langsung memberi salam 

pada kakeknya.  

38 

Martoo memberitahu pada teman-temannya kalau Martoo telah 

berhasil menjual semua barang dagangannya dan  sedang dibuatkan 

rumah kreatif oleh seorang konglongmerat bernama Raden Jaya. 

39 

Satu minggu kemudian Martoo, kekek dan teman-temannya pergi 

kerajaaan Lindur. Di sana Raden Jaya sudah menyiapkan rumah kreatif 

seperti yang di janjikan Raden Jaya sebelumnya. 

40 

Martoo kemudian menyuruh teman-temannya untuk mengumpulkan 

sampah dan membuat karya, barang-barang dari sampah. Mereka 

mencari sampah di sekitar wilayah kerajaan. 

41 

Setelah semua terkumpul, Martoo dan kawan kawan mulai membuat 

karya tersebut. Mereka sangat semangat dalam membuat karya dan 

cepat. Raden jaya yang melihat kerja mereka sangat senang. Raden 

jaya berharap mereka dapat sukses dan mengubah kondisi kerajaan. 

42 

Tak teras beberapa bulan tinggal di wilayah kerajaan Martoo dan 

kawan-kawan dapat merubah kondisi kerajaanmenjadi lebih bersih dari 

sebelumnya. 

43 

Karya yang dibuat pun di kirim keluar wilayah kerajaan dan hasilnya 

sangat memuaskan, dari hasil itu Martoo dan teman-teman 

mendapatkan penghasilan yang lebih. Ditambah masih banyak pesanan 

dari luar kerajaan yang sedang menunggu. 

44 

Karena hasil yang didapat begitu banyak, Martoo menyarankan pada 

teman-teman untuk menyedekahkan sebagian pada rakyat kerajaan 

lindur yang  kekurangan dan kalau bisa mereka diajak bersama untuk 

membantu kita dalam menjalankan bisnis pembuatan barang-barang 

bekas..  Teman teman Martoo menyetujui dan mereka mengajak para 

penganguran di kerajaan Lindur. 

45 
Para penganguran dan orang –orang terlantar di wilayah kerajaan 

Lindur akhirnya dapat di entaskan karena lapangan kerja yang 
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diberikan. Para pengangguran itu sangat berterima kasih pada Martoo. 

Dari sana rumah kreatif  berkembang dengan pesat.  Namun disaat-saat 

itu , kabar duka menghampiri rumah kreatif dengan berita kematian 

Raden Jaya yang mendadak. 

46 
Rumah kreatif pun diserahkan pada Martoo, Martoo berjanji akan  

mensejahterakan rakyat kerajaan Lindur. 

47 

Martoo menggalang kekuatan bersama teman- teman dari rumah 

kreatif untuk membangun kerajaan Lindur. Teman-teman sangat 

bersemangat. Dari hasil kerja yang mereka dapatkan digunakan 

Martoo menyumbangkannya untuk pembangunan kerajaan Lindur. 

Pembangunan pun dilaksanakan.   

48 

Beberapa tahun kemudian Kerajaan Lindur dapat pulih seperti sedia 

kala, dan mengalami perkembanagan pesat dibidang ekonominya, 

berkat Martoo dan teman-teman di rumah kreatif . Sang Raja Lindur 

pun ingin memberikan hadiah pada Martoo.   

49 

Martoo mendapatkan penghargaan dari Sang Raja Lindur dan menjadi 

orang yang termasyhur di kerajaannya berkat ibadah, semangat kerja 

keras, kreatif, tanggung jawab, dan peduli seamanya Martoo menjadi 

orang yang sukses seperti yang diharapkan kakeknya dulu.  

 

3.2.4 Pembuatan Sket 

Ide dan data yang diperoleh kemudian direalisasikan dalam bentuk desain 

kasar yaitu goresan-goresan sket diatas kertas sebagai langkah awal pembuatan 

desain komik yang dilakukan agar dalam proses pembuatan komik nanti tidak 

mengalami kendala, karena lay out dan komposisi komik telah diatur sebelumnya. 

3.2.5 Proses Pemberian Tinta  

Pada tahap ini, gambar yang sudah disket pensil diberi ketebalan 

menggunakan tinta. Setelah itu gambar di scan menggunakan scanner. Gambar 

lalu dipindai ke laptop menjadi softfile berformat .jpg. Data tersebut kemudian 

diolah di aplikasi Adobe Photoshop CS untuk pemberian warna dan mengeditan 

teks.   
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3.2.6 Pengeditan teks dan Pewarnaan 

Pengeditan teks adalah proses di mana gambar jadi (sket yang telah diberi 

tinta dan diarsir) diedit dan diberi teks melalui komputer. Gambar diedit dengan 

menggunakan program grafis atau aplikasi Adobe Photoshop CS. Gambar yang 

telah diberi teks kemudian dilanjutkan pada proses pewarnaan, proses ini 

merupakan tahap akhir. Di sini gambar diolah menjadi sebuah tampilan komik 

yang diinginkan. Efek yang ada dalam program tersebut mempermudah penyusun 

dalam mengatur visualisasi warna komik yang diinginkan agar terlihat baik dan 

menarik.  

3.2.7 Print out atau Cetak 

Tahapan berikutnya adalah print out atau pencetakan. Pencetakan disini 

menggunakan media kertas bertekstur dengan ukuran A3 (42 cm x 30 cm). pada 

proses ini diserahkan ke jasa percetakan. 

3.2.8 Pengemasan  

Tahapan selanjutnya adalah pengemasan karya. Karya yang sudah selesai 

dicetak kemudian dikemas dalam bentuk produk berupa buku komik dengan 

ukuran A5 (19 cm x 14 cm) dan desain gambar yang dicetak dengan ukuran A3 

(42 cm x 30 cm). Setiap karya yang dipamerkan terdiri dari dua halaman gambar 

yang dikemas dalam satu bingkai kaca agar terlihat menarik saat dipamerkan. 

3.2.9 Penyajian 

Penyajian karya adalah proses publikasi agar karya komik bisa dinikmati 

oleh penikmat seni. Di sini penyajian dilakukan dengan melakukan pameran 

sebagai salah satu puncak bentuk penyampaian pesan pada masyarakat.  
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA  

 

4.1. Gambaran Umum Komik Yellow Martoo 

Komik yang berjudul “Yellow Martoo” ini memiliki tiga bagian cerita. 

Tiga bagian cerita tersebut  meliputi : cerita pertama dengan  judul  “Selalu 

Bersyukur”, cerita kedua dengan judul “Buah Berfikir Kreatif” dan cerita ketiga 

dengan judul “Menuju Sukses”. Pada setiap cerita penulis menyisipkan dua butir 

nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Pada cerita pertama penulis 

menyisipkan nilai religious dan nilai kerja keras. Pada cerita kedua penulis 

menyisipkan nilai kreatif dan nilai tanggung jawab. Pada cerita ketiga penulis 

menyisipkan nilai peduli lingkungan dan peduli sosial. Penempatan nilai 

pendidikan karakter yang ada pada setiap cerita disusun berdasarkan fungsi nilai 

dari pemikiran penulis sendiri yang dimana hal tersebut menentukan alur cerita 

dalam karya komik ini. 

Karya komik ini terdiri dari cover komik, 3 halaman pembuka cerita dan 

49 halaman isi komik. Cerita pertama terdiri dari 17 halaman isi. Cerita kedua 

terdiri dari  14 halaman isi. Cerita ketiga terdiri dari 18 halaman isi. Media yang 

digunakan dalam pembuatan karya ini berupa drawing pen dan tinta di atas kertas 

dengan ukuran kertas A4. Penulis menggunakan teknik arsir dan  blok dalam 

menggambar karya komik ini. Hasil akhir karya dijadikan sebuah buku komik 

berwarna dengan ukuran A4 sebanyak 5 eksemplar dan dipamerkan dalam bentuk 

strip-strip komik  yang dibingkai dengan frame hitam ukuran A3.    
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4.1.1 Cover Komik 

Cover atau sampul buku komik “Yellow Martoo” ini terdiri dari teks dan 

gambar yang memberikan penjelasan secara singkat tentang isi dari komik ini.  

Teks terdiri dari judul komik dan keterangan buku ceirta, credits atau keterangan 

nama pengarang. Berikut gambar cover komik “Yellow Martoo” :   

 

Gambar 1. Cover Komik  

Gambar komik terdiri dari subjek gambar dan background langit dengan  

gradasi warna hijau yang dihiasi dengan beberapa  titik putih di dalamnya. Subjek 

gambar terdiri dari tokoh yang berperan aktif dalam komik. Martoo, kakek, 

teman-teman Martoo dan Raden Jaya. Martoo digambarkan dominan dalam 

gambar dengan meletakannya pada bagian tengah bidang gambar dengan ukuran 

yang lebih besar dari subjek lain. Warna kuning pun mendukung teks judul dan 

gambar sehingga Martoo dan judulnya menjadi pusat perhatian dalam cover 

komik.  
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4.1.2 Halaman Pembuka Cerita  

Halaman pembuka cerita dalam komik ini terbagi menjadi tiga bagian 

sesuai dengan pembagian cerita yang ada. Tampilan gambar di antara masing-

masing halaman pembuka cerita memiliki kesamaan penempatan atau susunan 

gambar yang hampir sama persis. Susunan bagian gambar yang sama tersebut 

dapat dilihat dari penempatan unsur teks, gambar utama dan background gambar.  

   

Gambar 2. Tiga Halaman Pembuka Cerita dalam komik : 

 Halaman Pembuka Cerita 1, Cerita 2 dan Cerita 3 

 

Ada dua unsur teks dalam setiap halaman pembuka cerita yaitu, teks yang 

digunakan untuk judul serial dan teks yang digunakan untuk judul cerita. Unsur 

teks berupa judul serial dipakai untuk menyiratkan  secara pendek tentang  cerita 

yang dibuat secara berurutan. Contoh teks : “Cerita 1”, “Cerita 2” dan “Cerita 3”. 

Penempatan letak teks ini dalam setiap halaman pembuka selau berada di bagian 

tengah-atas bidang gambar.  
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Unsur teks selanjutnya adalah teks yang digunakan sebagai judul cerita. 

Judul cerita biasa dipakai untuk menyiratkan secara pendek sebuah karangan yang 

menuturkan perbuatan, pengalaman orang baik yang sungguhan terjadi maupun 

yang rekaan belaka. Letak penempatan judul cerita dalam setiap halaman 

pembuka pun selalu  sama. Judul cerita diletakan pada bagian sebelah kiri-bawah 

bidang gambar.   

  Background gambar pun dibuat sama. Background yang digunakan 

berupa bidang warna dengan arah vertikal. Posisi bidang warna dari arah kiri ke 

kanan terdiri dari bidang berwarna jingga kekuning-kuningan, bidang putih, 

bidang berwarna jingga kekuning-kuningan. Ketiga bidang tersebut disusun 

berjajar dengan ukuran bidang yang dibuat hampir sama besar. Letaknya pada tiap 

halaman pembuka pun dibuat sama, berada di belakang gambar utama.     

Gambar utama merupakan penggambaran / visualisasi yang dibuat sebagai 

representasi cerita sesuai dengan kreativitas pribadi penulis. Gambar utama ini 

terdiri dari dua aspek, yaitu subjek gambar dan setting / latar tempat. Letak posisi 

gambar utama selalu berada pada bagian bawah bidang gambar. Susunan gambar 

yang ditampilkan dalam setiap halaman pembuka memiliki kesamaan.  

Unsur pembeda antara masing-masing halaman pembuka sendiri terletak 

pada bagian gambar utamanya.Visualisasi gambar utama di setiap halaman 

pembuka menampilkan gambar yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang 

cerita yang akan disampaikan pada pembaca.  
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4.1.3  Halaman Isi Cerita  

Tata cara dalam pembacaan komik untuk setiap halaman dalam komik 

sendiri dimulai dari arah kiri ke kanan kemudian dilanjutkan ke bagian bawah 

dimulai dari kiri lagi menuju ke arah kanan lagi, seperti itu untuk seterusnya. 

Untuk lebih memperjelas pemahaman di atas penulis menampilkan contoh bagan 

alur pembacaan komik “Yellow Martoo” sebagai berikut : 

  

Gambar 3. Contoh gambar alur pembacaan komik dari panel ke panel    

Pembaca memulai membaca cerita dari arah kiri dimulai dari panel 1 ke 

arah kanan menunju panel 2 kemudian ke bagian bawah menunju panel 3. Panel 3 

berada di sebelah kiri menuju arah kanan pada panel 4 dan panel 5. Pembaca 

melanjutkan dari panel 5 ke arah bawah menuju panel 6 yang berada di sebelah 

kiri kemudian ke panel 7 dan delapan yang berada di sebelah kanan. Panel dalam  

setiap halaman komik ini beragam jumlahnya. Jumlah panel berkisar di antara dua 

panel hingga  
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delapan panel untuk setiap halamannya. Dua panel sebagai jumlah panel 

paling sedikit dan delapan panel untuk jumlah panel terbanyak dalam setiap 

halaman komik.  

Penggunaan panel dalam komik ini sendiri secara keseluruhan terbagi 

menjadi dua bagian besar untuk setiap halamnnya. Untuk memperjelas 

pemahaman di atas penulis memberikan sebuah contoh gambar sebagai berikut : 

      

Gambar 4. Contoh pembagian dua ruang dalam setiap halaman karya komik 

Dari contoh gambar di atas jelas menggambarkan pembagian dua bagian 

ruang dalam satu halaman komik yang mana hanya terdapat dua panel dalam satu 

halamannya. Sebagian besar halaman komik tersusun dalam pembagian  dua 

ruang yang sama seperti gambar di atas. Adapun  halaman komik yang memiliki 

lebih dari dua panel memiliki pembagian dua bagian ruang yang sama pula, 

namun karena banyaknya panel yang ditampilkan dalam satu halaman 

menimbulkan kesan pembagian dua ruang tersebut menghilang atau tidak 

nampak.  
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Cerita “Yellow Martoo” dilihat dari sudut pandang ceritanya memiliki dua 

bagian penting yang dapat diamati secara visual yaitu  subjek cerita / tokoh yang 

ditampilkan dan setting / latar tempat berlangsungnya setiap adegan yang 

ditampilkan dalam komik. Berikut ini penjelasan tokoh dan setting yang terdapat 

dalam komik “Yellow Martoo”. 

Tokoh utama dalam cerita ini bernama Martoo. Martoo ditampilkan dalam 

cerita sebagai seorang anak yatim piatu dari keluarga tak mampu. Ayah dan 

ibunya meninggal karena bencana gempa yang melanda kerajaan Lindur. Martoo 

ditampilkan sebagai sosok yang rajin beribadah pekerja keras, kreatif, tanggung 

jawab, peduli lingkungan dan berjiwa sosial.   

 Kakek Martoo merupakan orang tua yang mengasuh Martoo setelah 

kedua orang tuanya meninggal dunia karena bencana gempa. Di dalam cerita, 

kakek, membimbing Martoo menjadi anak yang baik. Kakek Martoo yang tua 

renta sudah tidak bisa bekerja, sehingga Martoo yang menjadi tulang punggung 

keluarga. 

Teman-teman Martoo diceritakan dalam komik ini berjumlah tiga orang. 

Ketiga teman Martoo ini bernama Sile, Dul dan Jaja. Ketiganya digambarkan 

sebagai sosok yang bersahabat, demokratis, peduli lingkungan dan berjiwa sosial.  

Teman –teman Martoo dalam cerita ini diposisikan sebagai orang-orang yang 

membantu usaha Martoo kali pertama dalam mewujudkan ide kreatifnya dalam 

membuat kerajinan tangan.  

Raden Jaya merupakan sosok pria berkumis dengan perawakannya yang 

tinggi besar. Raden Jaya memakai baju surjan berlengan dan beskap putih dengan 
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empat kancing berwarna kuning. Raden Jaya mengenakan sebuah lencana di dada 

sebelah kanan. Raden Jaya juga mengenakan celana hitam  ukuran tanggung 

dengan ikat pinggang dari kain berwarna kuning dan memakai sepatu hitam. 

Raden Jaya pertama muncul dalam komik ini pada cerita kedua saat adegan 

bertemu Martoo yang sedang menjajakkan dagangannya di kerajaan Lindur. Saat 

itu Raden Jaya didampingi oleh seorang pengawalnya. Raden Jaya sendiri dalam 

komik ini berperan sebagai pengusaha / pemodal bagi kesuksesan usaha yang 

dijalankan Martoo dan mendirikan tempat usaha bagi Martoo yang bernama 

Rumah Kreatif.   

Adapun tokoh pendukung dalam komik ini berguna sebagai pendukung 

ataupun sebagai selingan cerita. Tokoh pendukung yang dimaksud antara lain 

seperti tetangga Martoo, ibu-ibu, pengawal Raden Jaya dan rakyat kerajaan 

Lindur.    

Setting dari cerita “Yellow Martoo” ditampilkan dalam dua tempat yaitu 

pada wilayah pedesaan dan kerajaan. Wilayah pedesaan ini merupakan setting 

dari tempat tinggal Martoo. Gambaran suasana pedesaan yang ditampilkan dalam 

komik dibuat berdasarkan kreativitas penulis.. Adapun gambaran wilayah 

kerajaan ditampilkan sebagai setting kerajaan Lindur. Bentuk kerajaan yang 

ditampilkan dalam komik merupakan bentuk kerajaan yang imajinatif. Bentuk 

bangunannya sendiri mengadopsi bentuk candi yang bertujuan untuk 

menggambarkan pada pembaca situasi yang terjadi pada zaman dahulu atau 

keadaan masa kerajaan. 
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4.2. Deskripsi dan Analisis Karya 

4.2.1. Deskripsi Karya : Cerita 1 

Deskripsi cerita pertama dan cerita selanjutnya akan dijelaskan melalui 

sudut pandang penggambaran karya secara visual dan penjelasan berdasarkan 

jalan cerita. Penggambaran karya secara visual adalah penjelasan tentang sebuah 

karya yang dilihat dari tampilan fisik atau bentuk luar karya yang nampak oleh 

pandangan mata. Sedangkan penjelasan berdasarkan jalan cerita dimaksudkan 

untuk memperjelas korelasi antara gambar yang dibuat dengan cerita itu sendiri. 

Cerita pertama sendiri memiliki urutan pembagian unsur komik yang 

terdiri dari halaman pembuka cerita pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan 

17 halaman  isi cerita yang di dalamnya terdapat 82 panel yang terbagi atas 

beberapa panel terbuka dan panel tertutup. Dalam panel-penel tersebut terdapat 

pula unsur penunjang berupa efek suara, beberapa kotak narasi dan balon kata 

yang bentuknya menyerupai awan. 

Dalam cerita pertama penulis menceritakan kehidupan Martoo yang begitu 

sederhana bersama kakeknya. Martoo ditampilkan dalam cerita sebagai pemuda 

yang penuh semangat, rajin beribadah dan pekerja keras. Martoo bekerja sebagai 

seorang pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam cerita pertama 

dikisahkan Martoo begitu mensyukuri kehidupannya meski dalam keadaan hidup 

yang serba kekurangan. Oleh karena itu penulis memberi judul cerita pertama ini 

dengan judul “Selalu Bersyukur”.   

a. Halaman Pembuka Cerita 1 
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Gambar 5. Halaman Pembuka Cerita 1 

Halaman pembuka cerita yang dibuat penulis dalam karya ini bertujuan 

untuk  merepresentasikan cerita atau menggambarkan isi cerita yang akan 

ditampilkan. Isi cerita pertama sendiri mengisahkan tentang kehidupan Martoo 

sebagai pemulung yang penuh semangat dalam bekerja dan selalu mensyukuri 

keadaan hidupnya. Dari latar belakang cerita tersebut penulis membuat gambar 

halaman pembuka cerita pertama sesuai dengan kreativitas dan sudut pandang 

penulis.  

Secara visual gambar utama pada halaman cerita pembuka memiliki dua 

aspek yaitu subjek gambar dan setting / tempat berlangsungnya suatu kejadian. 

Subjek gambar di halaman pembuka cerita pertama adalah Martoo. Martoo 

digambarkan sebagai seorang remaja yang memakai blangkon berwarna kuning. 

Martoo menggunakan pakaian dua lapis. Kaos hitam dengan pola lingkaran putih 

ditengah kaos yang di-double baju berwarna kuning yang berlengan panjang 

dengan jahitan dikedua lengannya. Martoo menggunakan celana hitam tanpa 
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menggunakan alas kaki. Di belakang Martoo terdapat buntelan kain berwarna 

coklat dan tongkat kayu. Martoo digambarkan sedang mengambil rongsok. 

Setting gambar halaman pembuka cerita pertama berada di tempat sampah. 

Terlihat Martoo mengambil rongsok ditempat yang banyak sampah / barang –

barang tidak terpakai. Terlihat ada pot rusak, batangan kayu, bongkahan batu-batu 

yang berserakan dan rerumputan / semak belukar yang tumbuh disekitarnya. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada halaman pembuka 

cerita pertama ini, penulis menampilkan sosok remaja bernama Martoo yang 

sedang bekerja mencari rongsok di tempat sampah. Adegan ini dibuat penulis 

untuk menggambarkan sikap kerja keras  dan religious. Sikap kerja keras 

ditunjukan dengan adegan Martoo yang sedang bekerja mencari sampah. Sikap 

religious ditunjukan penulis dengan menampilkan sosok Martoo yang sedang 

tersenyum saat bekerja. Hai ini memberi gambaran pada pembaca bahwa Martoo 

begitu menikmati pekerjaannya, yang berarti Martoo mensyukuri keadaan 

hidupnya (sikap religious).    

b. Halaman Isi Cerita 1 

Halaman isi cerita pertama memiliki 17 halaman. Sesuai dengan jalan 

cerita halaman isi cerita terbagi menjadi tiga bagian. Halaman 1 sampai 3 

menceritakan awal kerajaan Lindur yang terkena bencana hingga orang tua 

Martoo meninggal. Halaman 4 sampai 10, menceritakan kehidupan Martoo pasca 

gempa. Martoo digambarkan sebagai anak yang taat beribadah. Halaman 11 

sampai 17 menceritakan kerja keras Martoo sebagai pemulung sampah. Alur 
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cerita pertama ini dilatar belakangi oleh gagasan penulis dan dipengaruhi oleh 

pendidikan karakter yang disisipkan di dalam cerita.   

Penulis menyisipkan dua nilai pendidikan karakter pada cerita pertama 

yaitu nilai religious dan nilai kerja keras. Martoo sebagai sosok remaja yang hidup 

dalam segala keterbatasan dan kekurangan, tetap rajin beribadah dan terus bekerja 

keras. 

Diceritakan Martoo sosok remaja yang rajin beribadah, digambarkan 

dalam cerita Martoo sholat subuh bersama kakek di mushola dekat rumahnya. 

Kakek Martoo pun memberi bekal ilmu pada Martoo agar selalau mengingat 

Allah. Dari cerita ini, penulis ingin menekankan betapa pentingnya nilai religious 

sebagai landasan  manusia untuk menggantungkan harapannya dengan cara yang 

baik. 

Diceritakan pula pada cerita pertama ini, sosok Martoo yang bekerja keras 

tak kenal lelah. Martoo tetap bekerja meski teman-teman yang lain sedang 

beristirahat.   Martoo digambarkan sebagai seorang anak yang rajin bekerja dan 

tak kenal putus asa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ceritapertama 

ini, penulis menanamkan sebuah  pelajaran  berharga kepada pembaca agar tidak 

mudah berputus asa, selalu berserah diri kepada Allah SWT meski dalam keadaan 

yang serba kekurangan. Dari cerita ini pula penulis secara tidak langsung 

mengajak pembaca untuk  terus berusaha dengan sungguh-sungguh dan selalu 

mensyukuri apa yang ada. 
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4.2.2. Deskripsi Karya : Cerita 2 

Cerita kedua memiliki urutan pembagian unsur komik yang terdiri dari 

halaman pembuka cerita kedua, yang kemudian dilanjutkan dengan 14 halaman  

isi cerita yang di dalamnya terdapat 63 panel yang terbagi atas beberapa panel 

terbuka dan panel tertutup. Dalam panel-penel tersebut terdapat pula unsur 

penunjang berupa efek suara, beberapa kotak narasi dan balon kata yang 

bentuknya menyerupai awan. 

Dalam cerita kedua ini, penulis mengawali kisah Martoo yang sedang 

memikirkan pendapatannya yang begitu sedikit. Martoo tidak ingin hidupnya 

stagnan pada keadaan tersebut. Dari hal tersebut, Martoo mulai berfikir untuk 

mengubah sampah yang dikumpulkannya menjadi sesuatu yang bernilai jual 

tinggi. Akhirnya Martoo berinisiatif untuk membuat kerajinan tangan dari sampah 

bersama teman-temannya. Dari hasil pemikiran kreatifnya , Martoo mendapatkan 

uang yang banyak. Oleh karena itu, penulis memberi judul “Buah Berfikir 

Kreatif” pada cerita 2. 

a. Halaman Pembuka Cerita 2 

 

Gambar 6. Halaman Pembuka Cerita 2 
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  Secara visual gambar utama pada halaman cerita pembuka memiliki dua 

aspek yaitu subjek gambar dan setting / tempat berlangsungnya suatu kejadian. 

Subjek gambar di halaman pembuka cerita kedua ini adalah Martoo dan teman- 

temannnya.  Martoo digambarkan sebagai seorang remaja yang memakai 

belangkon berwarna kuning. Martoo menggunakan pakaian dua lapis. Kaos hitam 

dengan pola lingkaran putih ditengah, kemudian kaos hitaam itu di-double baju 

berwarna kuning yang berlengan panjang dengan jahitan dikedua lengannya. 

Martoo menggunakan celana hitam dengan ikat pinggang berwarna hijau tua 

tanpa menggunakan alas kaki. Martoo sedang berpose dengan posisi tangan kanan 

Martoo yang memegang dagu sedang tangan kirinya menyangga tangan 

kanannya. Matanya memandang serius pada buntelan coklat itu. 

Tiga teman Martoo yaitu Dul, Jaja dan Sile juga terlihat ikut mengamati 

buntelan berwarna coklat. Dul adalah anak dengan rambut poni dengan matanya 

yang berbentuk seperti bola, menggunakan pakaian model rompi dengan warna 

coklat pekat. Ikat pinggang berwarna kuning kusam dengan celana hijau tua.   

Teman Martoo yang lain di sebelah kiri Dul, bernama Jaja. Sosok Jaja 

sendiri digambarkan sebagai sosok seorang remaja dengan ciri di kepalanya  

menggunakan ikat kepala berwarna hijau tua. Jaja menggunakan baju berlengan 

panjang berwarna coklat keabu-abuan  dengan  kaos dalamnya berwarna abu-abu  

tua dengan pola strip hitam ditengah kaosnya. Tepat di sebelah kiri Jaja, ada 

teman Martoo yang bernama Sile yang sedang menatap buntelan sampah dengan 

serius.  
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Sile terlihat menggunakan belangkon seperti Martoo dengan warna 

kuning. Ciri khas sosok Sile sendiri terlihat pada mulutnya yang maju dan  rambut 

kriting yang menggumpal di bagian ujung rambut. Sile menggunakan pakaian 

rakyat jelata seperti rompi dengan warna hitam, celana hitam dan ikat pinggang 

berwarna kuning kusam. Adapun objek gambar berupa buntelan sampah dengan 

tambalan  kain menjadi pusat pandangan Martoo dan teman-temananya. Di bawah 

buntelan sampah berwarna coklat tersebut terdapat sampah dengan bentuk yang 

tidak jelas.  

Setting gambar halaman pembuka cerita kedua berada di sebuah tanah 

lapang dengan rerumputan yang berwarna hijau muda. Subjek gambar yang 

ditampilkan terlihat seperti berada di atas bumi yang bundar. 

Pada halaman pembuka cerita kedua ini, penulis menampilkan sosok 

Martoo bersama teman-temannya yang sedang memandang buntelan sampah 

dengan serius. Adegan ini dibuat penulis untuk menggambarkan sikap berfikir 

kreatif. Martoo dan teman-temannya digambarkan sedang berfikir dengan 

memandang buntelan sampah yang ada dihadapan mereka.  

b. Halaman Isi Cerita 2 

Halaman isi cerita pertama memiliki 14 halaman isi. Sesuai dengan jalan 

cerita halaman isi terbagi menjadi tiga bagian. Halaman 1 sampai 4 mengisahkan 

Martoo yang memiliki ide untuk mengubah sampah bersama teman-temannya. 

Halaman 5 sampai 7, menceritakan kegiatan Martoo dan teman-temannya dalam 

membuat kerajinan tangan. Halaman 11 sampai 17 menceritakan usaha Martoo 

dalam menjual dagangannya hingga Martoo harus berjalan sampai ke kerajaan 
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demi sebuah janji rasa tanggung jawab. Alur cerita kedua ini dipengaruhi oleh 

nilai pendidikan karakter yang disisipkan di dalam cerita kedua.   

Karya pada cerita dua ini memiliki pesan pada pembaca untuk selalu 

berfikir kreatif untuk mengubah peluang hidup yang sempit atau mengubah suatu 

hal yang terlihat tidak mungkin menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang 

diharapkan.  Berfikir kreatif berarti dapat memanfaatkan apa saja yang ada 

disekitar kita menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Penulis berharap dapat 

menginspirasi pembaca lewat cerita kedua ini. Selain sikap kreatif penulis 

menyisipkan nilai tanggung jawab.   

Pada cerita kedua penulis menceritakan sosok Martoo yang penuh 

tanggung jawab. Martoo berusaha menjual semua barang dagangannya di kerajaan 

untuk memenuhi janji pada teman-temannya. Meski perjalanannya begitu jauh 

Martoo tetap berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke sana. Di kerajaan Martoo 

berhasil menjual semua barang dagangannya itu.  

Dari cerita di atas penulis ingin menyampaikan pada pembaca agar tidak 

cepat menyerah. Penulis ingin memberi motivasi pada pembaca agar selau 

bersemangat dan selalu berfikir kreatif dalam memecahkan sebuah masalah. 

Penulis juga ingin mengingatkan pembaca agar menjalankan amanah yang 

diberikan dengan penuh tanggung jawab dan dijalankan dengan landasan do’a dan 

usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

4.2.3. Deskripsi Karya : Cerita 3 

Cerita ketiga memiliki urutan pembagian unsur komik yang terdiri dari 

halaman pembuka cerita kedua, yang kemudian dilanjutkan dengan 18 halaman  
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isi cerita yang di dalamnya terdapat 85 panel yang terbagi atas beberapa panel 

terbuka dan panel tertutup. Dalam panel-penel tersebut terdapat pula unsur 

penunjang berupa efek suara, beberapa kotak narasi dan balon kata yang 

bentuknya menyerupai awan. 

Dalam cerita ketiga penulis menceritakan kesuksesan Martoo setelah 

membuat kerajinan tangan bersama teman-temannya. Martoo yang bertemu 

dengan seorang saudagar kaya menjalin hubungan usahaya yang akhirnya 

berkembang dengan pesat. Dari sana Martoo dapat mengubah kondisi lingkungan 

kerajaan yang tadinya kotor menjadi bersih. Martoo dan teman-temannya pun 

membantu rakyat kecil di kerajaan Lindur untuk bangkit . Martoo akhirnya 

menjadi orang yang sukses di kerajaan Lindur. Dari latar belakang cerita tersebut, 

penulis memberi judul cerita ketiga dengan judul “Menuju Sukses”. 

a. Halaman Pembuka Cerita 3 

 

Gambar 7. Halaman Pembuka Cerita 3 

Secara visual subjek gambar dalam karya ini tidak lain adalah sosok 

Martoo yang sedang duduk bersila menggunakan pakaian batik lurik dengan 

perpaduan warna jingga dan hitam, menggunakan belangkon berwarna jinga 



 

 

54 

kekuning-kuningan dan memakai celana hitam. Dari wajahnya terlihat senyum 

yang lebar dengan mata tertutup membentuk garis lengkung setengah lingkaran 

tidak sempurna. Sementara tangannya sedakep dan kakinya dengan posisi orang 

duduk bersila. 

Latar tempat yang ditampilkan pada halaman pembuka cerita terakhir  ini 

merupakan tampilan muka halaman di depan Rumah Kreatif, tempat usaha 

Martoo. Terlihat di depan Rumah Kreatif terdapat rerumputan berwarna hijau  

muda di area tersebut sehingga seolah–olah membentuk jalan di depan Rumah 

Kreatif.  

Pada halaman pembuka cerita ketiga ini, penulis menampilkan sosok 

Martoo dengan penampilan yang berbeda dari cerita 1 dan 2. Adegan ini dibuat 

penulis untuk  melambangkan kesuksesan Martoo setelah pada cerita 1 dan 2 

dikisahkan Martoo yang hidup dalam kemiskinan. Selain untuk menunjukkan 

kesuksesan Martoo, perubahan penampilan Martoo dan Rumah Kreatifnya yang 

ditampilkan pada halaman pembuka cerita 3, dimaksudkan untuk memberikan 

ketertarikan pada pembaca untuk memprediksi akhir cerita tentang kesuksesan 

Martoo. Dari hal itu pula, penulis yang ingin memberikan gambaran atau pesan 

pada pembaca bahwa setelah kita telah berdoa dan berusaha pasti kita akan 

mencapai kesuksesan.    

b. Halaman Isi Cerita 3 

Halaman isi cerita ketiga memiliki 18 halaman isi. Sesuai dengan jalan 

cerita halaman isi terbagi menjadi empat bagian. Halaman 1 sampai 4 

mengisahkan Martoo yang berhasil menjual barang dagangannya dan menjalin  
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hubungan usaha dengan orang kaya bernama Raden Jaya. Halaman 5 sampai 7, 

menceritakan kepulangan Martoo dari kerajaan dan memberi tahu teman-

temannya tentang perjanjian usahanya dengan Raden Jaya. Halaman 8 sampai 10 

menceritakan kegiatan Martoo yang baru bersama teman-teman dalam 

menjalankan usaha bersama Raden Jaya.  Halaman 11 sampai 18 menceritakan 

kesuksesan Martoo dalam memelihara lingkungan kerajaan, membantu rakyat 

kerajaan Lindur yang menderita sampai ikut membangun kerajaan Lindur. Dari 

sana Martoo menjadi orang termasyhur di kerajaan Lindur.    

Nilai dalam pendidikan karakter yang ada dalam cerita ketiga ini adalah 

sikap peduli sosial dan peduli lingkungan. Pada karya ini, penulis ingin 

menunjukan pada pembaca tentang kesuksesan Martoo. Setelah melewati cerita 1 

dan 2, yang menceritakan tentang sikap Martoo yang religious, suka kerja keras, 

memliki ide kreatif dan memiliki rasa tanggung jawab, maka pada akhir cerita 3, 

diceritakan Martoo berhasil meraih kesuksesannya. Adapun setelah meraih 

kesuksesan Martoo tidak lantas lupa diri. Martoo tetap membantu rakyat kecil dan 

tidak lupa peduli akan lingkungannya. Pada cerita ini penulis ingin mengingatkan 

pembaca agar selalu peduli pada lingkungan sekitar dan orang-orang yang 

membutuhkan.  

4.2.4. Analisis Karya 

Karya komik ini akan dianalisis berdasarkan unsur dan prinsip rupa yang 

ditampilkan dan diterapkan dalam karya. Adapun unsur yang ditampilkan dalam 

karya ini meliputi unsur garis, bidang, ruang, tekstur, warna dan teks. Prinsip rupa 
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yang diterapkan dalam karya ini meliputi prinsip keseimbangan, prinsip irama, 

prinsip penekanan, prinsip proporsi dan prinsip kesatuan.  

a. Garis 

Unsur garis yang terdapat dalam karya komik ini dapat dilihat dari segi 

bentuk dan ukuran garisnya. Dari segi bentuk, unsur garis terbagi menjadi tiga 

bentuk, ada garis lurus, garis lengkung, dan garis kombinasi (lurus dan lengkung). 

Garis lurus terlihat banyak digunakan dalam karya komik ini, terutama garis lurus 

yang penulis sebut dengan garis lurus beriringan. Berikut contoh gambar garis 

lurus tersebut : 

          

Gambar 8. Contoh gambar yang menggunakan unsur garis lurus beriringan  

yang diambil dari adegan dalam cerita 1. 2 dan 3 

 

Bentuk garis lurus ini digunakan penulis untuk membuat kesan gelap-

terang , banyangan dan tekstur benda disetiap adegan di dalam panel. Adapun 

bermacam-macam unsur garis yang lain dengan fungsi pembentukannya dalam 

komik ini.  

Garis lurus vertikal digunakan untuk membuat gambar terlihat dinamis. Berikut 

contoh gambar komik yang menggunakan garis lurus vertical : 
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Gambar 9. Contoh gambar dengan penggunaan garis lurus vertikal 

Garis lurus vertikal merupakan garis stabil yang memiliki kesanggupan 

bergerak (dinamis). Garis ini memberikan kesan tegas, memberi inspirasi, dan 

membuat gambar menjadi lebih hidup. Background pada setiap halaman pembuka 

cerita pun sama menggunakan unsur garis lurus vertikal namun wujudnya tidak 

terlihat / garis semu. 

 Garis lurus kecil-kecil/ pendek-pendek juga ditampilkan. Garis lurus ini 

digunakan untuk membuat tekstur daun, rumput dan janggut. Garis kombinasi 

(lurus dan lengkung) digunakan untuk membentuk tekstur kayu. Garis 

silang/cross digunakan untuk membuat bentuk pagar. Contoh gambar garis-garis 

yang disebut di atas antara lain sebagai berkut : 

     

Gambar 10. Contoh garis pendek-pendek digunakan untuk membentuk  tekstur daun, janggut dan 

rumput 

      

Gambar 11. Contoh garis lurus kombinasi (tekstur kayu) dan cross (membentuk pagar) 
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Ada pula unsur garis yang memberikan penekanan nilai ekspresi, seperti 

nilai gerak dan nilai arah. Garis lurus dengan mengarah pada satu pusat untuk 

menunjukan penekanan pada objek gambar tertentu. Garis lengkung memberikan 

penekanan nilai gerak (movement), contohnya  pada adegan wudhlu dimana 

ditampilkan aliran air yang keluar dari pancuran air dan gerakan batu yang 

terlempar menggunakan garis lengkung. Berikut contoh gambar penggunaan garis 

tersebut di dalam komik :     

-  

Gambar 12. Garis lurus memberikan penekanan nilai ekspresi : nilai arah 

   

Gambar 13. Garis lengkung memberikan penekanan nilai gerak (movement) 

Ukuran garis dapat dilihat dari tebal-tipisnya sebuah garis. Tebal-tipisnya 

garis dalam karya komik ini digunakan untuk memperjelas teks maupun gambar 

yang ingin ditampilkan atau ditonjolkan, sehingga tercipta kesan jauh dekat, dan 

adanya kesan penekanan/dominasi pada gambar yang membuat gambar terlihat 
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tidak monoton. Berikut beberapa contoh penggunaan ketebalan garis dalam komik 

:  

Gambar 14. Contoh gambar penggunaan ketebalan garis pada unsur teks dan gambar yang diambil 

pada adegan di cerita 1 , 2 dan 3 

 

Tebal-tipisnya garis pada contoh gambar di atas digunakan sebagai garis 

tepi bentuk yang mana dalam hal ini digunakan untuk memberikan penekanan 

pada bentuk yang ingin ditonjolkan dalam gambar, sehingga gambar tersebut 

terlihat lebih jelas dan menarik. Dari contoh-contoh garis yang sudah dijelaskan 

itu, secara keseluruhan garis dalam komik ini memiliki berbagai kegunaan.  Garis 

digunakan sebagai pemberi penekanan nilai ekspresi gerak, posisi, arah. Garis 

memberikan kesan dimensi dari pembentukan bayangan, gelap-terang. Garis 

memberikan kesan tekstur. Garis memberi batas / tepi sebuah bentuk, baik bentuk  

gambar maupun teks.  

b. Unsur Bidang 

 Unsur bidang dalam komik ini terbagi menjadi empat bentuk yaitu bidang 

geomertris, bidang organis, bidang bersudut dan bidang huruf/teks. Bidang 

geometris ditunjukan dengan adanya penggunaan kotak narasi dengan bentuk segi 

empat beraturan. Secara keseluruhan kotak narasi dalam  komik ini memiliki sisi-
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sisi yang tidak sama antara kotak narasi yang satu dengan kotak narasi yang lain, 

bergantung pada teks narasi yang ditampilkan. Bidang geometris dalam komik ini 

juga ditampilkan dalam penggunaan panel-panelnya. Panel-panel dalam komik ini 

memiliki bentuk bidang geometris. Bentuk panel memiliki bentuk dasar bidang 

segi empat  meskipun  tidak membentuk segi empat beraturan. Berikut contoh 

gambar kotak narasi dan panel-panel komik yang merupakan unsur bidang 

geometris : 

   

Gambar 15. Penggunaan kotak narasi dalam cerita komik 

   

Gambar 16. Contoh bidang bersudut pada adegan cerita 1, 2 dan 3 

Bidang organis adalah bidang yang dibatasi oleh garis lengkung dan 

berkesan tumbuh. Bidang organis ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan 

bentuk balon kata yang bentuknya menyerupai awan dan beberapa penggunaan 

bidang organis lainnya yang terdapat pada adegan komik. Berikut contoh gambar 

bidang organis yang digunakan dalam komik ini : 
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Gambar 17. Contoh bidang organis dalam bentuk balon kata 

Penggunaan bidang sebagai balon kata sendiri memilki fungsinya masing-

masing, sesuai dengan bentuk bidang. Balon kata yang ada pada gambar pertama 

digunakan tokoh komik untuk berbicara normal/biasa. Balon kata ini berbentuk 

seperti awan dengan batas bidang yang berbentuk garis-garis lengkung. Pada 

bagian ujung pertemuan garis yang membatasi bidang balon kata, bentuknya 

mulai meruncing mengacu pada tokoh yang berbicara. Balon kata ini digunakan 

setiap tokoh komik saat berbicara atau melakukan percakapan.  

Balon kata pada gambar kedua bentuknya hampir sama dengan balon kata 

pada gambar pertama. Perbedaannya terdapat pada ujung pertemuan garis yang 

membatasi bidang. Pada bidang ini garis tidak meruncing namun tertutup dan 

dibuat bidang lain yang menyerupai gumpalan awan dengan jarak yang cukup 

renggang. Bentuk bidang pun dibuat semakin kecil sampai bidang mengacu pada 

tokoh yang berbicara. Balon kata ini digunakan saat tokoh berbicara pelan, sedang 

melamun atau membayangkan sesuatu.  

Balon kata pada gambar ketiga ini memiliki bentuk garis pembatas bidang 

yang berbentuk garis lengkung ke dalam. Berbeda dengan garis pembatas bidang 

pada gambar satu dan dua yang garis lengkungnya keluar. Balon kata ini sering 

digunakan apabila tokoh sedang berteriak, mengeluarkan suara keras ataupun 
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digunakan sebagai penunjang ekspresi tokoh saat marah dan terkejut. Adapun 

bidang organis yang digunakan dalam komik ini selain balon kata. Bidang-bidang 

organis ini digunakan dalam komik sebagai penunjang gambar dan ekspresi tokoh 

komik.  

        

Gambar 18. Bidang organis dalam komik 

Selain bidang organis adapula bidang bersudut. Bidang bersudut yaitu 

bidang yang dibatasi oleh beberapa bidang garis lurus. Bidang ini digunakan 

sebagai penarik perhatian mata Berikut contoh gambarnya :  

     

Gambar 19. Contoh bidang bersudut yang ditampilkan dalam komik 

 Adapun bidang dalam bentuk huruf ditampilkan dalam karya komik 

termasuk ke dalam jenis unsur bidang. Bidang huruf  ini digunakan sebagai efek 

suara/sound lettering maupun sebagai teks untuk judul serial dalam halaman 

pembuka cerita. Berikut contoh gambar yang menggunakan bidang huruf : 
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Gambar 20. Contoh penggunaan bidang huruf dalam komik 

c. Unsur Ruang   

 Unsur ruang dalam karya komik ini dimunculkan dengan pembagian dua 

ruang dalam setiap halaman komik seperti yang sudah dijelaskan di bagian atas 

pada gambaran umum . Setiap halaman isi dalam komik ini pada dasarnya terbagi 

menjadi dua ruang yang mana dengan pembagian dua ruang ini memudahkan 

penulis dalam membuat gambar yang ingin ditampilkan.  

Unsur ruang dalam komik ini juga diciptakan dengan pemanfaatan spasi 

dalam komik. Spasi dalam komik ini bukan dijadikan pembatas antara tiap panel 

seperti dalam komik pada umumnya. Spasi dalam komik ini dimanfaatkan penulis 

sebagai ruang gerak gambar dalam sebuah panel. Pemanfaatan ruang ini bertujuan 

untuk memperluas panel yang ukurannya kecil sehingga gambar yang dibuat tidak 

terkesan dipaksakan atau terlihat sempit.  

Berikut contoh gambar pemanfaatan spasi sebagai perluasan ruang dalam 

karya komik yang diambil dari cerita 1, 2, dan 3 : 
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Gambar 21. Contoh pemanfaatan spasi dalam komik 

Kotak merah di atas menunjukkan spasi yang digunakan dalam komik 

sebagai ruang perluasan pada gambar. Jika spasi tersebut ditiadakan atau tutup 

dengan panel yang ada maka akan berpengaruh pada panel yang lain. Contohnya 

pada gambar pertama, jika panel ditutup maka panel terakhir akan terlihat sempit, 

terlihat gambar terlalu dipaksakan. Berbeda jika dibiarkan ada spasi seperti 

gambar di atas, gambar panel terakhir akan terlihat lebih luas. Spasi tersebut dapat 

dilihat sebagai langit pada gambar di panel terakhir. Seolah-olah panel kedua dan 

keetiga pada gambar pertama menempel pada panel terakhir. Pada akhirnya 

terlihat dua panel besar akibat dari pembagian dua ruang seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya.      

Pada contoh gambar kedua dan ketiga memiliki prinsip yang sama dalam 

penyusunan panel seperti pada gambar pertama. Dengan spasi tersebut gambar 

panel terlihat lebih luas dan mengesankan pembagian dua ruang dalam tiap 

halamannya. 

d. Unsur Tekstur 
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Unsur tekstur dalam karya komik ini menggunakan tekstur semu. Tekstur 

semu adalah tekstur yang tidak nyata, tekstur yang ditangkap antara indera rabaan 

dan indera penglihatannya berbeda. Tekstur ini hanya menyerupai wujud tekstur 

benda yang sebenarnya secara visual, namun tidak memilki tekstur asli bendanya. 

Tekstur semu dalam karya komik ini sendiri dibentuk menggunakan unsur garis 

yang dibuat dengan teknik arsir, sehingga tekstur gambar yang dihasilkan 

mendekati / menyerupai tekstur benda yang ditampilkan.  

Pembentukan tesktur sendiri bertujuan untuk membuat gambar mendekati 

benda aslinya sehingga menyamakan persepsi gambar yang dibuat penulis dangan 

penglihatan pembaca. Dengan demikian gambar yang ditampilkan jelas dan tidak 

membingungkan pembaca. Tekstur benda yang ditampilkan meliputi tekstur 

bentuk benda alami maupun buatan. Berikut beberapa contoh tekstur yang 

ditampilkan dalam karya komik : 

     

Gambar 22. Tekstur benda alami dan buatan yang terdapat dalam komik 

e. Unsur Warna 

Unsur warna yang digunakan dalam karya ini didominasi oleh warna-

warna cerah dan bervariasi untuk menarik perhatian pembaca yang memang 

ditujukan  untuk kalangan remaja. Penggunaan warna sendiri dapat dibagi 
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berdasarkan bentuk bendanya.  Warna manusia, warna alam dan warna  benda 

buatan. Warna alam misalnya warna langit, tanah,batu dan tumbuhan sedangkan 

warna benda buatan contohnya seperti bangunan, rumah-rumah, sampah, uang, tas 

dan kerajinan tangan. 

Warna manusia atau tokoh yang ditampilkan seperti Martoo, kakeknya dan 

karakter lainnya yang muncul dalam komik ini sebagian besar menggunakan 

warna coklat muda untuk warna kulitnya kecuali kakek Martoo dengan warna 

coklat yang lebih tua. Warna pakaian yang digunakan pada tokoh komik 

bervariasi, ada yang berwarna kuning, coklat, merah, biru, putih, abu-abu dan 

hitam.   

Warna alam meliputi warna langit, tanah, batu, air dan tumbuhan. Warna 

langit dalam komik ini berwarna biru cerah dengan gradasi pada bagian bawah 

langit yang warnanya semakin tua. Warna tumbuhan ,pohon, rumput berwarna 

hijau dengan variasi warna hijau. Dengan mengatur intensitas warna penulis dapat 

mengubah warna hijau menjadi lebih beervariasi ada hijau tua, hijau muda. 

Dengan mengubah hue-nya penulis merubah warna hijau menjadi  hijau 

kekuning-kuningan, hijau kebiru-biruan dengan pengaturan tingkat kecerahan 

warna yang disesuaikan dengan letak benda pada gambar, jika benda jauh 

kecerahan warna diturunkan dan jika benda dekat kecerahan warna dinaikan 

sehingga warna menentukan kesan jauh dekat dan menampilkan variasi warna 

sehingga terlihat lebih menarik. Warna tanah menggunakan warna coklat dengan 

intensitas warna tinggi, mendekati warna putih sehingga terlihat warna coklat 

yang kusam. Warna batu selalu menggunakan  warna-warna gelap, seperti coklat 
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tua, jingga tua, merah tua, abu-abu dengan tetap memvariasikan warna dengan 

mengubah hue-nya. 

Warna benda buatan  dalam komik ini seperti bangunan kerajaan, , rumah-

rumah, sampah, uang, tas dan kerajinan tangan. Warna untuk bangunan kerajaan 

menggunakan warna coklat kemerah-merahan dengan intensitas yang disesuaikan 

dengan letak jauh dekat benda tersebut. Benda buatan lainnya memiliki warna 

yang bervariasi dari mulai merah , kuning, biru , ungu , jingga, hijau dan coklat 

dengan pengaturan value dan intensitas warna sehingga warna terlihat harmonis. 

Berikut beberapa contoh penggunaan warna dilihat dari warna benda : 

 

Gambar 23. Penggunaan warna coklat untuk karakter tokoh komik 

 

Gambar 24. Pengunaan warna yang bervariasi pada warna alam 
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Gambar 25. Penggunaan warna yang bervariasi pada benda buatan 

Warna yang digunakan pada setiap gambar ditampilkan menggunakan 

warna yang cerah. Warna komplementer digunakan untuk membuat kontras pada 

gambar sehingga dapat menjadi pusat perhatian, seperti penggunaan warna rumah 

pada gambar, warna hijau dan merah, jingga dan biru. Sedangkan warna analogus 

digunakan pada satu benda contoh tumbuhan yang menggunakan warna hijau. 

Warna hijau yang ditampilkan  tidak terbatas pada satu warna hijau saja, namun 

ada hijau kebiru-biruan, hijau, kekuninng-kuningan, hijau kejinggaan, bervarisasi. 

Hal ini dimaksudkan agar benda terihat tidak monoton dan menarik saat dilihat. 

Penggunaan warna analogus membuat keberagaman warnanya namun tidak 

menciptakan kontras sehingga terlihat kesatuan warna dalam suatu benda.       

f. Gelap Terang 

Gelap terang dalam komik ini digunakan untuk menunjukan kedalaman 

sebuah benda sehingga terlihat plastisitas bendanya sehingga gelap terang  dari 

efek cahaya dapat memperkuat sifat trimatra sebuah benda.  Gambar yang 

ditampilkan pun terihat tidak datar sehingga gambar terlihat lebih dinamis dan 

menarik. Gelap terang dalam komik ini juga digunakan untuk menambah nilai 



 

 

69 

ekspresi yang  menunjukan suasana atau kesan dramatis pada gambar. Adapun 

gelap terang dalam beberapa adegan komik digunakan memberikan nilai emosi.  

 
Gambar 26. Gelap terang menunjukan suasana pagi hari 

 

 

g. Unsur Teks  

Unsur teks dalam komik ini menurut proses pembuatan terbagi menjadi 

dua yaitu teks yang dibuat langsung menggunakan tangan secara manual dan teks 

yang dibuat menggunakan bantuan komputer dengan aplikasi Adobe Photoshop. 

Adapun teks yang dibuat menggunakan tangan antara lain : teks untuk judul serial 

dalam halaman pembuka cerita dan teks untuk efek suara / sound lettering. 

Sedangkan teks yang dibuat menggunakan bantuan aplikasi computer Adobe 

photoshop antara lain : teks untuk judul cerita dalam  halaman  pembuka dan teks 

yang  terdapat dalam balon kata dengan  jenis dan ukuran hurufnya yang berbeda. 

Penggunaan teks untuk judul cerita pertama : “Selalu Bersyukur”, 

menggunakan jenis huruf “Gill Sans Ultra Bold”. Ukuran huruf pada tiap kata 

dibuat berbeda dengan tujuan agar terlihat menarik dan  tidak monoton. Untuk 

kata “Selalu” dibuat dengan ukuran huruf 35 pt, sedangkan untuk kata 
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“Bersyukur” dibuat dengan ukuran huruf 12 pt. Sedangkan untuk penulisan teks 

yang terdapat dalam balon kata, penulis menggunaan huruf “Comic Sans MS” 

dengan ukuran huruf 14 pt. Berikut contoh penggunaan huruf dalam komik ini : 

  

Gambar 27. Contoh penulisan teks menggunakan manual dan komputer  

h. Prinsip Keseimbangan  

Prinsip keseimbangan (balance) yang digunakan dalam karya ini terbagi 

menjadi tiga yaitu keseimbangan simetri, asimetri dan radial. Keseimbangan 

simetri adalah keseimbangan yang diperoleh apabila terdapat kesamaan proporsi 

diantara dua bagian dalam suatu komposisi. Prinsip ini digunakan penulis dalam 

menampilkan background gambar dalam setiap halaman pembuka cerita komik. 

Contoh penggunaan background gambar yang simetri : 

    

Gambar 28. Background gambar menggunakan prinsip keseimbangan simetri 
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 Tujuan dari penggunaan keseimbangan simetri pada background gambar 

di atas adalah untuk menciptakan kenyamanan pandangan pembaca saat 

melihatnya. Hal tersebut dapat tercipta karena keseimbangan simetri 

menimbulkan irama yang stabil. Keseimbangan simetri pada halaman pembuka 

cerita ini pun dibuat begitu sederhana  sehingga gambar mudah dimengerti.  

Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan asimetri. keseimbangan 

asimetri adalah keseimbangan yang tidak sama antara bagian kiri dan kananya, 

namun  bobotnya terlihat tidak berat sebelah. Keseimbangan asimetris ini disusun 

berdasarkan imajinasi penulis. Contoh penggunaan keseimbangan prinsip asimerti 

dalam komik ini antara lain sebagai berikut : 

 

Gambar 29. Contoh keseimbangan asimetri dalam komik 

Pada gambar pertama terlihat jelas pembagian dua bidang atas dan bawah. 

Meskipun antara bagian atas dan bawah berbeda, namun gambar tersebu tidak 

terlihat berat sebelah, hal tersebut dapat terwujud karena gambar menggunakan 

prinsip keseimbangan asimetri. Keseimbangan ini dilakukan dengan cara 

menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam gambar dengan cara menambah dan 
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mengurangi unsur yang ada seingga terlihat bobot yang sama besar pada kedua 

bagian gambar. Contoh pada gambar pertama , panel satu terlihat sosok anak kecil 

dan panel dua terlihat sosok orang yang besar.  

Dari sini terlihat ketidak seimbangan gambar. Oleh karena itu, gambar 

pada panel pertama dibuat lebih ramai untuk menambah bobot visualnya. 

sedangkan pada panel dua ditampilkan suasana yang sepi / kosong sehingga bobot 

kedua panel terlihat sama berat untuk mencapai keseimbangan. Hal tersebut juga 

diterapkan dalam contoh gambar kedua.  

Fungsi dari keseimbangan asimetri sendiri diwujudkan untuk 

menampilkan gambar yang nyaman dilihat dengan keseimbangannya tanpa harus 

mengutamakan kesamaan bentuk maupun warna yang ditampilkan pada kedua 

bagian antara sisi kanan dan kiri, maupun bagian atas dan bawah.   

Selain kesimbangan simerti dan asimetri terdapat keseimbangan yang lain 

yaitu keseimbangan radial. Keseimbangan radial adalah kesimbangan yang 

memberikan kesan memusat atau sentral. Keseimbangan radial sangat cocok 

diterapkan saat menampilkan ekspresi tertentu dalam panel komik, misalnya saat 

tokoh sedang berteriak, senang, terkejut maupun saat tokoh melakukan adegan 

tertentu, misalnya saat tokoh sedang merenung/berfikir. Fungsi dari prinsip 

keseimbangan radial ini adalah untuk memusatkan perhatian, pandangan pembaca 

pada satu titik pusat. Berikut contoh gambar dalam panel yang menggunakan 

prinsip keseimbangan radial dalam komik :     
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Gambar 30. Penggunaan prinsip keseimbangan radial dalam komik 

i. Prinsip Irama 

Prinsip irama diwujudkan dalam kesan gerak yang timbul dari penyusunan 

atau perpaduan unsur-unsur rupa dalam sebuah komposisi. Irama dalam komik 

karya ini dibagi menjadi dua yaitu, irama repetitif dan irama progresif.  

   Irama repetitif atau perulangan bentuk banyak digunakan dalam 

penggunaan garis lurus dalam komik ini. Irama ini dimanfaatkan untuk 

membentuk tekstur dan bayangan benda karena iramanya yang stabil dan 

berkesan sederhana membuat gambar lebih nyaman dilihat dan mudah dimengerti. 

Irama progresif adalah perubahan bentuk unsur rupa tanpa perulangan, contoh 

iramanya naik, turun,  naik-turun atau sebaliknya. Irama ini banyak digunakan 

dalam penampilan efek suara/ sound lettering dalam komik. Irama ini sangat 

cocok digunakan untuk menunjang ekspresi dari tokoh komik dan mendukung 

situasi/adegan yang ditampilkan. Berikut beberapa contoh dari irama tersebut 

yang terdapat dalam komik :      
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Gambar 31. Penggunaan irama repetitif dan progresif dalam komik 

j. Prinsip Penekanan     

Prinsip penekanan dapat terwujud dengan cara menonjolkan objek gambar 

yang ingin ditampilkan dengan tidak menonjolkan semua objek gambar yang ada. 

Dalam karya komik ini penekanan dilakukan pada unsur teks dan gambar yang 

ingin ditonjolkan, dengan memberikan kontur garis yang lebih tebal dan 

pemberian kecerahan warna yang lebih tinggi dari objek-objek gambar yang 

lainnya. Dengan cara tersebut penulis dapat membuat teks dan gambar utama 

terlihat lebih fokus dari bagian gambar yang lain. Prinsip penekanan pun 

bertujuan memberikan kesan yang tidak monoton pada gambar sehingga gambar 

terlihat menarik. Contoh penggunaan prinsip penekanan dapat dilihat pada setiap 

halaman pembuka cerita dan pada beberapa halaman isi. Berikut contoh 

penggunaan prinsip penekanan dalam halaman isi komik :  
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Gambar 32. Penggunaan prinsip penekanan dalam komik 

k. Prinsip Proporsi 

Prinsip proporsi adalah perbandingan ukuran antara satu bagian dengan 

bagian yang lainnya dengan pertimbangan besar-kecil, luas-sempit, panjang-

pendek, jauh-dekat dan yang lainnya. Dalam karya ini ukuran benda yang 

ditampilkan dalam gambar dibuat dengan mempertimbangkan ukuran benda yang 

lainnya dan mempertimbangkan perspektif / sudut pandang penulis. Benda dengan 

jarak pandang dekat dibuat berukuran lebih besar dibandingkan dengan benda 

yang jaraknya lebih jauh. Berikut contoh penggunaan prinsip proporsi dalam 

komik :  

  
Gambar 33. Prinsip proporsi menunjukan jauh-dekat  
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Gambar 34. Prinsip proporsi menunjukan besar-kecil 

 

 
Gambar 35. Penggunaan proporsi menunjukan luas tempat 

Penggunakan prinsip proporsi dalam komik ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran pada pembaca agar terlihat jelas penggambaran besar 

kecil, luas-sempit dan jauh-dekat  sebuah benda tanpa harus menampilkan ukuran 

benda yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

prisip proporsi atau cara perbandingan ukuran.  

Pada gambar pertama penulis ingin membuat kesan tempat dengan jarak 

yang jauh, maka dari itu penulis membuat perbandingan jarak jauh dengan 

membuat perbandingan ukuran besar-kecil seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

Benda yang jauh dibuat lebih kecil, semakin jauh benda dibuat semakin kecil. 

Pada gambar kedua pembaca dapat melihat ukuran “Rumah Kreatif” yang 

berukuran besar karena penulis membuat perbandingan ukuran rumah dengan 
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ukuran manusianya yang lebih kecil, sehingga ukuran rumah dapat terlihat besar. 

Pada gambar ketiga pun dilakukan hal yang sama, penulis ingin menampilkan 

tempat yang luas maka penulis membuat  perbandingan ukuran dengan 

menngecilkan ukuran manusia  

l. Prinsip Kesatuan 

Prinsip kesatuan (unity) dalam karya ini dapat ditunjukan dengan adanya 

keterpaduan  berbagai unsur yang ditampilkan dalam karya komik sehingga 

komik terlihat baik dan menarik. Dalam karya komik dapat dilihat dalam 

penyusunan unsur-unsur dari gambar halaman pembuka cerita maupun dari 

halaman isi komik.  

Penyusunan gambar dalam halaman pembuka cerita pertama dibuat 

menggunakan prinsip kesatuan. Susunan tersebut memadukan tiga unsur yaitu 

unsur teks, gambar utama dan background gambar sehingga ketiga unsur tersebut 

terwujud dalam satu-kesatuan karya yang indah sebagai halaman pembuka cerita. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat background  gambar dengan arah 

vertikal. Pembuatan background  gambar  ini dibuat untuk menyatukan antara 

unsur teks “Cerita 1” yang berada pada bidang gambar bagian atas dengan gambar 

utama yang berada pada bagian bawah bidang gambar. Berikut contoh gambar 

halaman pembuka cerita dalam menggunakan prinsip kesatuan : 
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Gambar 36. Background sebagai pemersatu unsur gambar 

 

Prinsip kesatuan dalam halaman isi cerita pertama dapat dilihat dari 

penyusunan panel yang dibuat terkait langsung antara satu panel dengan panel 

lainnya. Dapat dikatakan pula spasi dalam komik ini tidak menjadi sebuah  jarak 

dalam  penyusunan antar panel. Keterkaitan antar panel  ini mencerminkan suatu 

prinsip kesatuan. Hal ini dimaksudkan agar gambar yang ditampilkan dalam 

setiap panel tidak terlihat tercerai-berai, namun berkaitan antara satu panel dengan 

panel lainnya dalam satu-kesatuan halaman sehingga pembaca nyaman saat 

melihatnya. 

Berikut contoh penggunaan prinsip kesatuan dalam halaman isi komik  : 

 
Gambar 37. Penggunaan prinsip kesatuan dalam halaman isi komik 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Komik Yellow Martoo merupakan komik yang menceritakan tentang 

keberhasilan usaha dari seoarang anak miskin bernama Martoo sehingga dapat 

menolong kerajaannya yang hancur pasca dilanda bencana gempa. Komik ini 

terdiri dari tiga bagian cerita. Cerita pertama berjudul Selalu bersyukur, cerita ke 

dua berjudul Buah Berfikir Kreatif dan cerita ke tiga berjudul Menuju Sukses. 

Dalam tiap cerita di sisipkan dua nilai pendidikan karakter secara berurutan yang 

meliputi sikap religius, sikap kereja keras, berfikir kreatif, tanggung jawab, peduli 

lingkungan dan peduli sosial.  

Proyek studi ini diharapkan dapat memberikan sebuah media pendidikan 

karakter yang dapat mewujudkan/membentuk karakter remaja, menanamkan nilai-

nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter pada kaum remaja dengan 

pengemasan cerita dan visualisasi gambar yang menarik sesuai dengan selera 

kaum remaja. Komik ini diharapkan diharapkan dapat digunakan sebagai desain 

buku komik (comic book) yang nantinya dapat diterbitkan. Komik ini diharapkan 

pula mampu memotivasi dan menginspirasi kaum remaja untuk terus giat dalam 

beribadah, selalu semangat berusaha dan berkarya dalam rangka mengembangkan 

potensi diri dan mewujudkan karakter yang unggul untuk mencapai kesuksesan 

hidup dan dapat bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan negara.  
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5.2 Saran  

Buku komik yang penulis buat hendaknya dapat diapresiasi kaum remaja 

sebagaimana tujuan buku ini dibuat. Saran bagi pembaca khususnya di kalangan 

remaja untuk pintar-pintar dalam menyeleksi buku komik yang dibaca, karena 

banyak buku komik yang beredar sekarang lebih cenderung hanya berisi hiburan 

semata dan banyak menampilkan aksi-aksi kekerasan, pornografi yang membuat 

kaum remaja tersugesti untuk melakukan hal-hal tersebut.  

            Untuk para komikus di Indonesia khususnya, mari kita bersama- sama 

membangun citra komik Indonesia yang mengedepankan nilai moral dan budaya 

timur yang luhur kepada dunia dengan membuat cerita dan gambar komik yang 

baik dan menarik khususnya untuk generasi muda Indonesia.  
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