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ABSTRAK 

 

 

Nur Rahma Dian, Fahmi. 2016. Ekspresi Cinta Rama dan Shinta dalam Karya 
Ilustrasi Vinyet sebagai Sarana Pengenalan Budaya. Skripsi. 

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Syakir, M.Sn, 

Pembimbing II Dr. Kamsidjo Budi Utomo, M.Pd. 

Kata Kunci: Ilustrasi vinyet, Rama dan Shinta. 

Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya yang ragam, 

salah satunya ialah kisah pewayangan, kisah pewayangan yang tak jenuh diangkat 

ialah mengenai kisah cinta Rama dan Shinta yang terkenal dengan kisah 

Ramayana. Ekspresi cinta dari Rama dan Shinta ini menarik untuk diangkat dalam 

pembuatan proyek studi. Dengan tujuan pengenalan budaya yang dikemas dalam 

karya ilustrasi vinyet. Media yang digunakan dalam karya ilustrasi vinyet ini ialah 

spidol warna, pensil warna dan cat akrilik di atas kertas dengan penggunaan 

warna-warna cerah dan ornamen-ornamen. Karya seni ilustrasi vinyet yang 

dihasilkan merupakan penggambaran ekspresi cinta dari Rama dan Shinta yang 

diambil pada beberapa bagian dari cerita ramayana, karya berjumlah dua belas 

dengan judul : Eunoia, Indrak, Klandestin, Candramawa, Meraki #1, Meraki #2, 

Mudita #1, Mudita #2, Nayanika, Pancarona, Serendipiti dan Swastamita. Ukuran 

karya yang dihasilkan adalah 60cm x 40cm. Simpulan dari proyek studi ini ialah 

ekspresi cinta Rama dan Shinta ternyata sangat menarik untuk dikembangkan 

dalam karya seni rupa ilustrasi vinyet. Karya ilustrasi vinyet sendiri merupakan 

salah satu cara yang baik sebagai pengenalan budaya supaya tidak terjadi 

kejenuhan dalam penyampaiannya atau pengenalannya kembali. Dengan adanya 

proyek studi ini, diharapkan dapat memberikan konstribusi dan manfaat bagi 

masyarakat luas khususnya dalam dunia pendidikan, apresiator dan mahasiswa. 



viii 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .................................................................................................  i 

PENGESAHAN  .........................................................................................................  ii

PERNYATAAN  ........................................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .............................................................................  iv

PRAKATA  .................................................................................................................  v 

ABSTRAK  .................................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR  .................................................................................................  x 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema  ...............................................................  1 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Karya  ..............................................................  4 

1.3 Tujuan Berkarya  ........................................................................................  5 

1.4 Manfaat Pembuatan Karya  ........................................................................  6 

BAB 2 LANDASAN BERKARYA 

2.1 Landasan Berkarya  ...............................................................................................  7 

2.1.1 Tinjauan tentang Rama dan Shinta  ...................................................................  7 

2.1.1.1 Tokoh Rama .........................................................................................  7 

2.1.1.2 Tokoh Shinta  ........................................................................................  8 

2.1.1.3 Kisah Singkat Ramayana  .....................................................................  8 

2.1.1.4 Tokoh Pendukung dan Atribut dalam Karya Ilustrasi Vinyet  .............  10 

2.1.2 Tinjauan tentang Iustrasi Vinyet  .......................................................................  12 

2.1.3 Unsur-unsur Pembentukan Karya Seni Rupa dalam Ilustrasi Vinyet  ...............  15 

2.1.4 Prinsip-prinsip Pembentukan Karya Seni Rupa dalam Ilustrasi Vinyet  ...........  19 

2.1.5 Unsur-unsur Vinyet  ...........................................................................................  22 

2.1.6 Budaya  ..............................................................................................................  23 



ix 

 

BAB 3 METODE BERKARYA 

3.1 Pemilihan Media (Bahan dan Alat)  ......................................................................  26 

3.1.2 Bahan ..........................................................................................................  26 

3.1.3 Alat  ............................................................................................................  27 

3.2 Teknik Berkarya  ...................................................................................................  30 

3.3 Proses Penciptaan Karya .......................................................................................  30 

BAB 4 DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

4.1 Karya 1  .................................................................................................................  38 

4.2 Karya 2 ..................................................................................................................  44 

4.3 Karya 3 ..................................................................................................................  51 

4.4 Karya 4 ..................................................................................................................  57 

4.5 Karya 5 ..................................................................................................................  63 

4.6 Karya 6 ..................................................................................................................  69 

4.7 Karya 7 ..................................................................................................................  75 

4.8 Karya 8 ..................................................................................................................  81 

4.9 Karya 9 ..................................................................................................................  88 

4.10 Karya 10 ..............................................................................................................  93 

4.11 Karya 11 ..............................................................................................................  99 

4.12 Karya 12 ..............................................................................................................  105 

BAB 5 PENUTUP 

5.1 Simpulan ...............................................................................................................  110 

5.2 Saran .....................................................................................................................  111 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................................  112 

LAMPIRAN



x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3.1 Referensi gambar Rama dan Shinta  .......................................................  31 

Gambar 3.2 Gambar referensi Jatayu  .........................................................................  32 

Gambar 3.3 Penentuan letak objek gambar  ...............................................................  33 

Gambar 3.4 Sket dan pembuatan background  ...........................................................  34 

Gambar 3.5 Penguatan garis outline  ..........................................................................  35 

Gambar 3.6 Proses pembubuhan warna  .....................................................................  35 

Gambar 3.7 Hasil ilustrasi vinyet  ...............................................................................  35 

Gambar 4.1 Karya 1 judul : Eunoia  ...........................................................................  38 

Gambar 4.1.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Eunoia  .......................................................  42 

Gambar 4.2 Karya 2 judul : Indrak .............................................................................  44 

Gambar 4.2.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Indrak .........................................................  49 

Gambar 4.3 Karya 3 judul : Klandestin ......................................................................  51 

Gambar 4.3.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Klandestin ..................................................  55 

Gambar 4.4 Karya 4 judul : Candramawa ...................................................................  57 

Gambar 4.4.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Candramawa ...............................................  61 

Gambar 4.5 Karya 5 judul : Meraki #1 .......................................................................  63 

Gambar 4.5.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Meraki #1 ...................................................  67 

Gambar 4.6 Karya 6 judul : Meraki #2 .......................................................................  69 

Gambar 4.6.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Meraki #2 ...................................................  73 

Gambar 4.7 Karya 7 judul : Mudita #1  ......................................................................  75 

Gambar 4.7.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Mudita #1 ...................................................  79 

Gambar 4.8 Karya 8 judul : Mudita #2 .......................................................................  81 

Gambar 4.8.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Mudita #2 ...................................................  86 

Gambar 4.9 Karya 9 judul : Nayanika ........................................................................  88 

Gambar 4.9.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Nayanika ....................................................  91 

Gambar 4.10 Karya 10 judul : Pancarona ...................................................................  93 

Gambar 4.10.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Pancarona .................................................  97 

Gambar 4.11 Karya 11 judul : Serendipiti ..................................................................  99 

Gambar 4.11.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Serendipiti ................................................  103 

Gambar 4.12 Karya 12 judul : Swastamita .................................................................  105 

Gambar 4.12.1 Pola dasar ilustrasi vinyet Swastamita ...............................................  108 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Tema 

Cinta akan budaya bangsa sendiri merupakan budi pekerti yang luhur dan 

mencerminkan kepedulian tinggi terhadap pemeliharaan aset kebudayaan bangsa 

Indonesia yang tak ternilai harganya. Banyak elemen masyarakat sesuai 

bidangnya masing-masing turut serta menyumbang kepeduliannya terhadap 

budaya Indonesia dengan berbagai cara, ada yang mengaplikasikannya dengan 

lagu-lagu daerah, baju khas daerah, batik khas daerah sampai kepada tarian 

ataupun permainan ala daerah masing-masing.  

Seni Rupa menjadi suatu wadah yang ikut menyumbangkan pelestarian 

dalam kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Seni yang dapat memberikan 

keindahan visual pada setiap sentuhannya sehingga menambah keharmonisan 

adanya tumbuh kembang budaya NKRI ini. Seniman/perupa maupun para perajin 

tidak akan kehabisan akalnya untuk terus berkarya, salah satu contohnya pada 

batik yang memiliki begitu banyak corak di dalamnya. Hal ini tentu menambah 

perbendaharaan kebudayaan kita. Ada juga seniman komik yang sering 

mengangkat kisah atau cerita tentang kebudayaan, misalnya cerita mengenai 

tokoh pewayangan yang divisualisasikan ke dalam bentuk komik yang pastinya 

menjadi lebih menarik dinikmati oleh masyarakat luas. Bicara mengenai tokoh 

pewayangan memang sangatlah identik dengan adanya kebudayaan di Indonesia, 
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bahkan ceritanya pun tak pernah hilang oleh zaman hingga saat ini. Dalam 

perkembangannya sebuah seni budaya perlu sentuhan inovasi agar tetap digemari 

masyarakat. 

Cinta menjadi satu hal yang tetap paling banyak perannya menginspirasi 

manusia, entah dalam mencipta karya, dalam semangat juang, dalam hubungan 

sosial  (keluarga, sahabat dan kekasih) sampai dengan kedekatan antara makhluk 

berakal ini dengan Tuhan. “Cinta adalah pengalaman akbar manusia, ia membawa 

kita ke dalam komunikasi dengan kecerdasan tak terbatas.” (Hills. 2009:95). 

Kutipan tersebut memiliki sedikit pengertian bahwa cinta memberikan banyak 

ruang untuk manusia dalam menjelajah hidupnya dengan penuh warna dan kisah-

kisah yang luar biasa terutama mendekatkan hubungan sesamanya serta 

membuahkan ekspresi yang beragam. 

Membicarakan tentang ekspresi sebenarnya kita perlu tahu apa itu ekspresi. 

“Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, pandangan wajah yang 

memperlihatkan perasaan seseorang” (MakanKomik. 2013:30). Bisa diartikan 

lebih sederhana pernyataan di atas, bahwa ekspresi merupakan suatu gerak wajah 

atau mimik wajah yang mengungkapkan beragam perasaan baik sedih, senang, 

marah, bingung, kaget dan lain sebagainya. Ekspresi tidak hanya dilakukan oleh 

gerak wajah saja melainkan gerak tubuh terkadang mengikutinya. Contoh ekspresi 

kaget biasanya wajahnya tegang, mata terbuka penuh (melotot), mulut terbuka, 

dan tubuh merespon kejang sesaat atau gerak reflek tegang dengan tangan 

diangkat ke atas. Namun jika ekspresi ini kita kembalikan pada ranah ekspresi 

cinta maka akan menghasilkan ekspresi seperti senang, malu-malu, takut (takut 
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akan kehilangan), sedih (sedih akan kerinduan), marah karena cemburu dan lain 

sebagainya. 

Ekspresi yang dihasilkan oleh cinta ini menjadi hal yang menarik untuk diulas 

terutama yang dituangkan pada kisah-kisah klasik pewayangan yang ada di 

Indonesia. Salah satu kisah pewayangan yang sudah tidak asing lagi di telinga 

ialah tentang Rama dan Shinta, yang lebih dikenal dengan Ramayana. Kisah ini 

menjadi menarik untuk selalu diperbincangkan karena di dalamnya terdapat unsur 

cerita cinta kekasih sejati yang sangat dominan. Sekelumit alur ceritanya 

dipaparkan dalam buku goresan Witha Aditia yang berjudul Love Chemistry, 

“Dalam kisah ini diceritakan keharmonisan cinta Rama dan Shinta, terganggu 

oleh datangnya orang ketiga bernama Rahwana yang terobsesi dengan kecantikan 

Shinta. Karena kecewa cintanya ditolak oleh Shinta, Rahwana nekat menculik 

kekasih Rama itu. Dalam masa penyanderaannya, Shinta menunjukkan kesetiaan 

yang luar biasa terhadap Rama. Walaupun dirayu habis-habisan oleh Rahwana, 

Shinta tetap keukeuh mempertahankan cintanya pada Rama. Setelah berhasil 

mengalahkan Rahwana, Rama akhirnya berhasil membebaskan Shinta. Tapi 

masalahnya tidak berhenti sampai disitu. Rama yang cemburu berat karena Shinta 

sudah berhari-hari tinggal di istana Rahwana yang megah, meminta kepada 

kekasihnya itu untuk membuktikan jika dirinya masih suci dan belum tersentuh 

oleh Rahwana. Setengah putus asa oleh kecemburuan Rama, Shinta melemparkan 

dirinya ke dalam api yang menyala. Ajaib! Panasnya api tak mampu menyentuh 

kulit shinta. Melihat hal itu Rama pun percaya jika ternyata Shinta telah benar-

benar menjaga kesetiannya kepada Rama. Akhirnya mereka hidup bahagia 



4 
 

 

 

selama-lamanya” (Witha. 2006:95-96). Betapa kuatnya cinta yang dimiliki oleh 

Shinta terhadap Rama, begitu juga sebaliknya Rama yang dengan sepenuh jiwa 

membuktikan cintanya dengan membebaskan Shinta dari genggaman Rahwana. 

Cerita penuh ekspresi cinta Rama dan Shinta ini begitu apik jika dihadirkan 

kembali sebab kisah pewayangan tersebut kental dengan adanya budaya bangsa 

Indonesia, mengenalkan kembali bagi generasi-generasi yang mulai tergerus 

dengan adanya teknologi kekinian yang berbau kebaratan. 

Ekspresi cinta yang ada dalam kisah Rama dan Shinta dihadirkan sebagai 

karya ilustrasi vinyet ini dan diangkat menjadi judul Ekspresi Cinta Rama dan 

Shinta sebagai Inspirasi dalam Karya Ilustrasi Vinyet sebagai Sarana Pengenalan 

Budaya, yang diharapkan menjadi salah satu cara lestarinya cerita pewayangan 

Indonesia yang berbasis cinta.  

1.2 Latar Belakang Pemilihan Karya 

“Karya seni rupa ada bermacam-macam jenisnya, antara lain : karya patung, 

bangunan, anyaman dan ada pula karya lukisan atau gambar. Jenis gambar 

diantaranya gambar ilustrasi, gambar benda atau bentuk dan gambar teknik.” 

(Margono, 2007:66). Seperti yang diungkapkan Margono bahwa ada beberapa 

macam jenis dari karya seni rupa (karya patung, bangunan, anyaman dan ada pula 

karya lukisan atau gambar), salah satunya adalah gambar, dan gambar ini pun 

dibagi lagi menjadi beberapa jenis yang satu diantaranya ialah gambar ilustrasi,

lebih mengarah lagi pada ilustrasi vignette atau vinyet dalam bahasa 

Indonesianya. “biasanya vignette dibuat dengan unsur dekoratif yang tinggi dan 

berfungsi untuk ilustrasi pada cerita-cerita.” (Susanto. 2002:112). Ilustrasi vinyet 
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biasanya dibuat mengiringi sebuah cerita atau dengan kata lain sebagai pelengkap 

sebuah buku novel, majalah, koran maupun buku-buku kumpulan puisi. 

Gambar ilustrasi vinyet inilah yang lebih diminati oleh penulis sebagai karya 

proyek studi. Penulis membuat karya ilustrasi vinyet dengan menempatkan posisi 

vinyet bukan untuk pengiring cerita namun vinyet yang berdiri sendiri sebagai 

suatu karya mandiri. 

Dalam kesempatan kali ini penulis menghadirkan karya ilustrasi vinyet 

dengan media spidol warna, pensil warna dan cat akrilik di atas kertas linen,  

penulis menampilkan karya-karya ilustrasi vinyet ini dengan satu inspirasi yakni 

ekspresi cinta dari Rama dan Shinta. Semaksimal mungkin penulis akan 

menghadirkannya. Diharapkan tercipta karya ilustrasi vinyet yang dapat 

diapresiasi serta bermanfaat bagi para apresiator. 

Alasan penulis memilih karya ilustrasi vinyet adalah : 

1. Karya ilustrasi vinyet masih jarang disajikan dalam proyek studi, terutama di 

jurusan seni rupa Universitas Negeri Semarang. 

2. Ilustrasi vinyet memudahkan penulis dalam menuangkan ide atau gagasan 

yang terinspirasi dari kisah pewayangan Rama dan Shinta. 

1.3 Tujuan Berkarya 

Adapun tujuan proyek studi ini adalah : 

1. Menyajikan karya ilustrasi vinyet tentang kisah asmara Rama dan Shinta. 

2. Mengenalkan kembali kisah Rama dan Shinta dalam bentuk yang berbeda. 

3. Mengasah keterampilan penulis dalam menggambar agar lebih terampil.. 
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1.4 Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam pembuatan proyek studi berjudul 

Ekspresi Cinta Rama dan Shinta sebagai Inspirasi dalam Karya Ilustrasi Vinyet 

sebagai Sarana Pengenalan Budaya adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai syarat untuk lulus program studi pendidikan seni rupa jenjang 

S1 pada jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang. 

b. Sebagai wahana pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang yang 

penulis tekuni. 

c. Sebagai wahana implementasi ilmu yang telah diperoleh ke dalam 

proses kreativitas berkarya. 

2. Bagi masyarakat 

a. Sebagai wahana apresiasi terhadap kisah Rama dan Shinta dalam 

bentuk gambar ilustrasi vinyet. 

b. Sebagai referensi alternatif dalam pembuatan karya seni yang 

mengangkat kisah pewayangan. 
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BAB 2 

LANDASAN BERKARYA 

2.1 Landasan Berkarya 

Landasan berkarya yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan dalam proyek 

studi ini, yaitu (1) tinjauan tentang Rama dan Shinta, (2) ilustrasi vinyet dan (3) 

Budaya. Berikut penjelasan dari masing-masing teori tersebut. 

2.1.1 Tinjauan tentang Rama dan Shinta 

Pada tinjauan tentang Rama dan Shinta akan dibahas mengenai kisah mereka 

terutama kisah kehidupan cinta mereka hingga pengenalan masing-masing tokoh 

(Rama dan Shinta). 

2.1.1.1 Tokoh Rama 

Prabu Sri Rama adalah penguasa negeri Ayodya, di zaman kejayaan era 

Ramayana. Terlibat pertempuran besar dengan negeri Alengka, setelah istrinya 

(Shinta) diculik oleh Rahwana, Raja Alengka. Rama adalah putera Prabu 

Dasarata, penguasa Ayodya sebelumnya (Sucipto. 2010:377). 

Pada pengenalan singkat tokoh di atas, Rama merupakan kekasih atau 

suami dari Shinta, pada perjalanan atau perjuangan kisah cinta mereka diwarnai 

dengan pertarungan antara Rama dan Rahwana akibat Rahwana menculik Shinta. 

Kesungguhan cinta Rama sungguh diuji, maka terciptalah banyak ekspresi cinta 

Rama dan Shinta yang bisa dijadikan sebuah ilustrasi vinyet. 
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2.1.1.2 Tokoh Shinta 

Dewi Shinta adalah istri Sri Rama, permaisuri Negeri Ayodya. Tragedi 

penculikannya adalah awal mula kisah peperangan besar antara Negeri Ayodya 

yang dibantu pasukan bangsa kera dan Negeri Alengkapura pimpinan Rahwana. 

(Sucipto. 2010:370). 

Shinta, dari kutipan pengenalan tokoh di atas merupakan istri dari Rama, 

kisah penculikan Shinta menjadi awal mula diujinya kesetiaan Shinta terhadap 

Rama. Kisah penculikan ini menjadi penyebab utama adanya perang antara Negeri 

Ayodya dengan Negeri Alengka, yang di dalamnya turut serta tokoh-tokoh 

lainnya yang membela atau membantu Shinta terlepas dari genggaman Rahwana 

untuk kembali lagi kepelukan Rama. Semua kisahnya dikemas secara apik dalam 

kisah Ramayana. 

2.1.1.3 Kisah Singkat Ramayana 

Ringkasan cerita Ramayana disini merupakan sempalan cerita dan difokuskan 

pada cerita yang tertuju pada Rama dan Shinta istrinya, serta kisah penculikan 

Shinta yang dilakukan oleh Rahwana. 

Kisah Ramayana dimulai dari pengenalan tokoh Rama yang merupakan putra 

Prabu Dasaratha, penguasa negeri Ayodya. Prabu Dasaratha memiliki tiga orang 

permaisuri (Kosalya, Kekayi dan Sumitra) dan empat orang putra, yaitu Rama, 

Bharata, Laksmana dan Satrughna. Seperti halnya seorang pemimpin negeri yang 

bijak, Prabu Dasaratha berusaha untuk membuat daerah kerajaannya aman dan 

sentosa. Oleh karena itu ketika Wiswamitra meminta bantuan supaya tempat 
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pertapaannya dibebaskan dari serangan para raksasa, maka Prabu Dasaratha 

mengutus anaknya yang tertua, yaitu Rama dengan ditemani Laksmana untuk 

mengatasi kekacauan tadi. Selepas menunaikan titah Prabu Dasaratha, Rama dan 

Laksmana melewati negeri Mithilda yang sedang melakukan sayembara. Adapun 

sayembara yang sedang dilakukan berhadiah putri Raja bernama Shinta untuk 

dipersunting sebagai istri. Sayembara yang dimenangkan oleh Rama ini akhirnya 

membuat keduanya menjadi suami istri. Kemudian pulangnya Rama, Shinta dan 

Laksmana ke Ayodya diwarnai dengan tidak disetujuinya Rama untuk diangkat 

menjadi raja, akibat janji prabu Dasaratha sebelumnya kepada Kekayi yang 

menuntut Bharata yaitu anaknya, untuk menggantikan prabu Dasaratha alih-alih 

mengangkat Rama sebagai penguasa baru.

Dengan pemenuhan perjanjian antara prabu Dasaratha pada Kekayi, Rama, 

Shinta dan Laksmana dibuang ke hutan Dandaka atas permohonan Kekayi, 

wafatnya prabu Dasaratha dan perwujudan simbolisasi hati yang baik dari Bharata 

yang tidak haus kekuasaan.

Rama, Shinta dan Laksmana tinggal di pengasingan (hutan Dandaka), di 

tempat inilah terjadi peristiwa penculikan Shinta oleh Raksasa Rahwana ke 

kerajaan Alengka karena penolakan Laksmana terhadap seorang raksasa wanita 

bernama Surpanakha, serta pertarungan antara Jatayu dengan Rahwana. Kisah 

penculikan Shinta melibatkan kamuflase berupa kijang emas perwujudan Marica, 

yaitu patih Rahwana. Muncullah Jatayu yang berusaha untuk menyelamatkan 

Shinta namun gagal, kegagalannya yang menyebabkan kematian pada Jatayu 

ternyata tidak sia-sia, karena sebelum menghembuskan napas terakhir, Jatayu 
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sempat memberitahukan siapa yang menculik Shinta pada Rama yang telah 

kembali.

Singkat cerita, perjalanan Rama untuk menyelamatkan Shinta dari tangan 

Rawana diwarnai dengan berbagai bantuan dari pasukan tentara negara tetangga, 

diantaranya dengan negeri kera salah satunya ialah Hanoman, diiringi dengan 

cerita terbunuhnya Rahwana serta diselamatkannya Shinta dari kerajaan Alengka.

Dan pada bagian penutup akhirnya menceritakan Shinta yang sudah diselamatkan 

dari kerajaan Alengka, sepulangnya Rama dan Sita mereka hidup bersama di 

Ayodya. 

2.1.1.4 Tokoh Pendukung dan Atribut dalam Karya Ilustrasi Vinyet 

- Rahwana (Dasamuka) 

Prabu Dasamuka memiliki nama lain Rahwana yang lekat dengan 

karakter angkara murka, ingin menang sendiri dan ingin menguasai 

dunia. Rahwana memiliki senjata Ajian Pancasona dan Candrasana, 

Rahawana adalah Raaja Alengka, putera Begawan Wisrawa dengan 

dewi Sukesi, ia memiliki seorang istri bernama dewi Tari, yang 

melahirkan Dewi Shinta, Indrajit, Saksadewa, Trikaya, Trinetra dan 

Tritura. Ceritanya, Shinta kemudian dibawa pergi oleh Wibisana dan 

dimasukan ke dalam ketupat Shinta, kemudian ditemukan dan dirawat 

Prabu Janaka, Raja Mantili. Setelah Shinta dewasa jadi sengketa 

Dasamuka (Rahwana) dan Rama. Rahwana tidak mengetahui kalau 

Shinta adalah puterinya sendiri. Sengketa inilah yang menimbulkan 

perang besar antara Ayodya dengan Alengka. (Sucipto. 2010:121) 



11 
 

 

 

- Marica/Kijang Mas (Kijang Kencana) 

Marica/Anggisrana adalah raksasa kepercayaan Prabu Dasamuka 

(Rahwana) Raja Alengka. Ketika menculik Shinta, ia berhasil 

mengelabui Rama dengan mengubah wujudnya menjadi Kijang Mas 

yang lewat di hadapan Shinta, istri Rama. Shinta ingin memiliki 

Kijang Mas tersebut. Ketika Rama mengejar Kijang itu Shinta berhasil 

diculik Prabu Dasamuka lalu dibawa ke Negara Alengka. (Sucipto. 

2010:29) 

- Jatayu 

Jatayu adalah seekor burung garuda yang besar, walaupub berwujud 

garuda, Jatayu berbudi baik menjadi kesayangan Prabu Dasarta ayah 

Ramawijaya, tersebutlah sebuah cerita yang pada waktu itu Jatayu 

sedang melayang-layang di angkasa, ditengah enak-enaknya terbang 

Jatayu mendengan jeritan seorang wanita. Namun lebih terkejut lagi 

bahwa yang dipanggil-panggil adalah anak Prabu Dasarata. Dengan 

diam-diam Jatayu mendekati datangnya suara tersebut. Ternyata yang 

menggondol seorang puteri adalah Prabu Dasamuka (Rahwana). Jatayu 

pun akhirnya menyerang Rahwana hingga babak belur, walaupun 

Dasamuka sehari mati sepuluh kali kalau ia masih menyentuh tanah 

akan hidup kembali, dengan pusakanya kemudian Rahwana 

membunuh Jatayu. Sebelum mati Jatayu sempat lapor pada Rama 

kalau istrinya dibawa kabur Rahwana. (Sucipto. 2010:220) 

- Hanoman 
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Nama lain dari Hanoman ialah Mruti, Bayutanaya, Anjaniputra, 

Kapiwara dan Mayangkara. Anoman merupakan putera Dewi Anjani 

dan Batara Bayu. Ceritanya Dewi Anjani yang telah berwujud kera 

bertapa untuk menebus dosa tersebut Cupumanik, dalam keadaan 

telanjang bugil, Batara Bayu lewat dan melihat ketelanjangan Aanjani. 

Meski tidak menyetubuhi Dewi Anjani, hasrat birahi Baatara Bayu 

sedemikian tinggi sampai-sampai kama nya (sperma) menetes dan 

menempel di dedaunan makanan Anjani. Sewaktu Dewi Anjani 

memakannya, kama Batara Bayu tertelan bersama daun-daun itu. 

Hamillah ia dan selepas lahir anaknya dinamai Hanoman. Hanoman 

hidup mulai dari zaman Ramayana hingga Mahabarata. Ia adalah 

kesatria, panglima perang Negeri Ayodya di zaman Ramayana. Ketika 

zaman Mahabarata, Hanoman menjadi seorang resi di Gunung 

Kendalisada dengan gelar Resi Hanoman. (Sucipto. 2010:32). 

2.1.2 Tinjauan tentang Ilustrasi Vinyet 

Karya seni yang diciptakan bisa berbentuk bermacam-macam, bila karya 

tersebut dapat dilihat dan diraba maka disebut seni rupa, bila berbentuk suara 

disebut seni musik, bila mendasarkan pada bentuk gerakan tubuh maka disebut 

dengan seni tari, atau ketika karya-karya tersebut dikolaborasikan maka dapat 

menjadi karya teaterikal yang saat ini dikenal sebagai performance art. Bahkan 

terkadang kini tiada batasan di antara masing-masing jenis seni itu sendiri. 

Masing-masing mampu dikolaborasikan menjadi suatu bentuk pertunjukan yang 

bisa dikategorikan pada suatu bentuk penciptaan baru. Namun meski demikian, 
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dalam hubungan ini suatu batasan bidang seni dibuat hanya sekedar sebagai 

pendekatan pada materi yang dipergunakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mengklasifikasikan masing-masing disiplin ilmu tersebut. Tidak ada batasan yang 

jalas untuk mengkotak-kotakkan seni. Secara umum seni itu bersifat universal 

dimana tidak terikat pada satu pakem tertentu. Keindahan mutlak sebagai 

pedoman karena seni itu indah. 

Salah satu bagian kegiatan dari berkesenirupaan adalah menggambar, 

dimana menggambar menurut Wallschlaeger dan Snyder (dalam Muharar dan 

Mudjiono, 2007:4) adalah suatu proses visual dalam menghadirkan figur dan 

bentuk pada sebuah permukaan dengan menggunakan pensil, pena atau tinta 

untuk menghasilkan titik, garis, nada warna, tekstur dan lain sebagainya sehingga 

mampu memperjelas bentuk image. Sedangkan menurut Ching (dalam Sunoto, 

2009:31) menggambar adalah membuat goresan diatas permukaan yang secara 

grafis menunjukan kemiripan mengenai sesuatu. 

Dari dua pengertian tentang menggambar di atas dapat ditarik satu 

pengertian bahwa menggambar ialah menciptakan goresan yang menjadi suatu 

bentuk atau objek gambar yang dituangkan ke media tertentu dengan 

menggunakan alat seperti pensil, pena, maupun alat lainnya yang dapat 

menciptakan titik atau goresan. Dari menggambar inilah penulis mengantarkan 

pada jenis gambar yakni gambar ilustrasi, dimana Salam (dalam Muharar, 2003:2) 

berpendapat bahwa ilustrasi secara khusus digunakan untuk menggambar benda, 

suasana, adegan atau yang diangkat dari teks buku atau lembaran-lembaran kertas. 
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Lebih lanjut dijelaskan dalam pengertian yang lebih luas ilustrasi didefinisikan 

sebagai gambar yang bercerita. 

Pada pernyataan singkat di atas mengenai ilustrasi dapat kita kerucutkan 

bahwa ilustrasi merupakan salah satu karya seni menggambar yang 

perwujudannya menciptakan suasana atau kondisi/keadaan yang diceritakan 

melalui visual. Dalam kata lain gambar yang menceritakan suatu keadaan tertentu 

atau mengekspresikan suatu kejadian tertentu. Tidak jarang karya ilustrasi 

dijadikan sebagai karya yang memiliki ekspresi kuat penyampaiannya kepada 

apresian atau penikmat karya itu sendiri. Ilustrasi pun sering dimuat di majalah-

majalah sebagai penguat cerita atau suatu artikel, tak jarang pula dijumpai pada 

pelengkap karya sastra berbentuk puisi, yang biasa disebut dengan ilustrasi vinyet. 

Vinyet merupakan lukisan penghias (pada halaman judul buku, awal atau akhir 

bab, dan lain-lain), umumnya berupa gambar kepala atau muka dengan latar 

belakang tertentu tanpa garis batas yang jelas. (Untara, 2014:561). Sepenggal 

pengertian di atas mengartikan bahwa vinyet menjadi pendorong kuat adanya 

cerita maupun tulisan tertentu, vinyet atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan 

kata vignette memiliki ciri khas yang unik yaitu bentuk yang lekat dengan 

ornamen atau hiasan-hiasan tertentu yang membentuknya, ilustrasi vinyet ini tak 

biasa berdiri sendiri lepas dari adanya tulisan atau kisah tertentu sehingga jarang 

muncul dengan berdiri sendiri sebagai karya utama. Pada kesempatan kali ini 

penulis ingin menyuguhkan karya ilustrasi vinyet yang bisa berdiri sendiri atau 

karya vinyet inilah yang menjadi karya utama untuk dipamerkan.  
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Jadi ilustrasi vinyet itu sendiri merupakan suatu gambar yang memiliki 

ekspresi tertentu dalam mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa yang 

disampaikan oleh ilustrator kepada penikmat karya itu sendiri dan bentuk karya 

dari ilustrasi vinyet ini tak lepas dari ciri khas vignette yang penuh dengan 

ornamen atau hiasan hiasan tertentu yang membentuknya. 

2.1.3 Unsur-unsur Pembentukan Karya Seni Rupa dalam Ilustrasi Vinyet 

Unsur-unsur rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat, konkret, 

yang dalam kenyataannya jalin menjalin dan tidak mudah diceraikan satu dengan 

yang lainnya. Penampilan keseluruhannya menentukan perwujudan dan makna 

bentuk itu. Unsur-unsur rupa juga disebut unsur visual, unsur-unsur formal atau 

unsur-unsur desain. Unsur-unsur rupa ialah garis (line), raut atau bangun (shape), 

warna (colour), gelap terang atau nada (light-dark, tone), tekstur atau barik 

(texture) dan ruang (space). (Sunaryo, 2002:6). Berikut adalah penjelasan dari 

penggunaan unsur-unsur seni rupa tersebut. 

1. Garis (line).

Garis dalam unsur seni rupa merupakan salah satu unsur dasar yang sangat 

penting sebagai media ungkap yang efektif dan efisien sebagai bentuk pengucap 

isi dan perasaan manusia serta memberikan gerak/ritme dan menciptakan kotur. 

Dengan adanya satu garis maka karya seni dapat terwujud. 

Kaitannya dengan gambar, Sunaryo (2002:7) menjelaskan beberapa 

pengertian tentang garis; pertama, garis merupakan tanda yang memanjang dan 
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membekas pada suatu permukaan; kedua, garis merupakan suatu bidang atau 

permukaan, bentuk dan warna. 

Menurut Van Stepat dalam skripsi Rahmat Taufik (2007:17) garis 

berhubungan dengan perasaan hati, sebagai contoh ketika kita berada di dalam 

atau saat mencipta garis, maka terasa oleh kita adalah garis yang berbeda-beda 

kesannya. Dalam suatu desain khusus, garis ditimbulkan karena adanya warna, 

garis cahaya, bentuk ,pola, tekstur, dan ruang (garis ini sebagai pembatas ruang). 

Sebagai unsur visual, garis memiliki arti sebagai tanda memanjang yang 

membekas pada permukaan, seperti kapur  pada papan tulis dan tarikan pena pada 

selembar kertas. Dengan beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah. 

Maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa garis dapat dibedakan berdasarkan 

sifatnya: 

� Garis lurus, mempunyai sifat tegas dan kokoh. 

� Garis lengkung, mempunyai sifat halus dan lembut. 

� Garis zig - zag, mempunyai sifat tajam dan runcing. 

� Garis datar, mempunyai sifat mantap. 

� Garis silang, mempunyai sifat limbung dan goyah, Sunaryo (2002: 8). 

Garis merupakan kesan yang dapat dirasakan serta dilihat melalui 

pembentukanya; tebal - tipis, panjang - pendek, dan sebagainya. Untuk 

memunculkannya bisa menggunakan bantuan berupa alat seperti mistar dan 

goresan secara bebas. Dalam  berkarya ilustrasi vinyet, kali ini penulis banyak 

menciptakan garis lurus dan lengkung. 
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2. Raut (shape).

Shape atau raut merupakan bidang yang dapat menjadi sesuatu bentuk 

tetapi rautlah sebagai pengenal bentuk yang utama. Kita dapat mengenali suatu 

bentuk apakah bulat, lonjong, persegi ataupun lainnya. Dalam berkarya penulis 

memunculkan raut dalam sosok atau figur manusia yang dominan muncul oleh 

raut atau bidang persegi dan bulat atau lingkaran. 

3. Warna (colour).

Warna merupakan suatu kualitas yang memungkinkan seseorang dapat 

membedakan dua objek yang identik dalam ukuran bentuk, tekstur, raut dan 

kecerahan, warna berkait langsung dengan perasaan dan emosi (Sunaryo, 

2002:12). 

Sistem susunan warna agar tercipta paduan suatu komposisi warna dalam 

kombinasi yang harmonis. Secara teoretis, susunan warna berikut dipandang 

sebagai paduan warna  harmonis, yakni : (1) susunan warna monokronatik (2) 

susunan warna analogus, (3) susunan warna kontras. 

Dominasi susunan warna yang digunakan dalam proyek studi adalah 

warna analogus. Susunan warna analogus merupakan keserasian susunan yang 

dihasilkan dari paduan-paduan warna karib, yakni warna-warna yang 

berdampingan dalam lingkaran warna. Dalam warna misalnya, warna kuning 

berdampingan dengan warna kuning jingga dan kuning hijau. Sejumlah warna 

yang berdampingan itu jika dipadukan merupakan paduan analogus. Pada warna 

analogus menampilkan kesan riang, manis dan lebih bersemangat. 
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Warna yang akan digunakan dalam  lukisan proyek studi ini sebagian 

besar adalah warna-warna analogus. 

4. Tekstur (texture).

Tekstur adalah kualitas permukaan atau sifat permukaan suatu benda. 

Tekstur terdiri dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata 

yaitu tekstur yang dapat kita raba halus dan kasarnya, sedangkan tekstur semu 

yaitu tekstur yang timbul akibat perbedaan intensitas warna. 

 Dalam karya proyek studi ini tekstur yang digunakan adalah tekstur semu. 

Tekstur semu ini diciptakan karena adanya perbedaan warna yang digunakan 

dalam karya ilustrasi vinyet ini. 

5. Gelap Terang atau Nada (light-dark-tone). 

Unsur rupa gelap terang juga disebut nada. Ada pula yang menyebut unsur 

rupa cahaya. Setiap bentuk barudapat terlihat jika terdapat cahaya. Cahaya yang 

berasal dari matahari selalu berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun sudut 

jatuhnya. Cahaya menghasilkan bayangan dengan keanekaragaman kepekatannya, 

serta menerpa pada bagian benda-benda sehingga tampak terang. Ungkapan

gelap-terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan 

gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat terang, 

sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap (Sunaryo, 

2002:20). 

6. Ruang (space).

Unsur rupa ruang lebih mudah dapat dirasakan daripada dilihat. Kita 

bergerak, berpindah, dan berputar dalam  ruang. Setiap sosok bentuk menempati 
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ruang. Jadi ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 

Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula 

penuh padat terisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari dan dikenali 

justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat unsur yang 

melingkupinya. 

Dalam karya dwimarta atau bentuk dua dimensi, ruang bersifat maya, karena itu 

disebut ruang maya. Ruang maya dapat bersifat pipih, datar, dan rata, atau seolah 

jeluk, berkesan trimatra, terdapat kesan jauh dan dekat, yang lazim disebut 

kedalaman (depth). Kedalaman merupakan ruang ilusif, bukan ruang nyata, 

sebagaimana ruang yang kita rasakan dalam cermin. Ruang nyata dapat ditempati 

benda dan bersifat trimatra.  

2.1.4. Prinsip-prinsip Pembentukan Karya Seni Rupa dalam Ilustrasi Vinyet 

 Selain unsur-unsur seni rupa, dalam  berkarya penulis juga perlu 

mempertimbangkan prinsip-prinsip agar karya tersebut memiliki struktur visual 

yang menarik. Prinsip-prinsip yang diterapkan pada karya yang dibuat penulis 

adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan (balance)

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

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

sehingga susunan dalam keadaan seimbang (Sunaryo, 2002:39). Tidak adanya 

keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang dan 

keseutuhan komposisi akan terganggu, sebaliknya, keseimbangan yang baik 

memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 
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Di dalam karya ilustrasi vinyet yang dibuat penulis diperlukan penataan 

subjek yang disusun dengan seimbang. Dalam karya ini, keseimbangan yang 

diterapkan ialah keseimbangan senjang (asyimmetrical balance), dapat diperoleh 

jika terdapat bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan, tetapi tetap 

dalam keadaan yang tidak berat sebelah. 

2. Dominasi 

Dominasi adalah pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian 

lainnya dalam suatu keseluruhan (Sunaryo, 2002:36). Dengan peran yang 

menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan 

merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian  yang penting dan yang 

diutamakan.  

Pada karya yang akan dibuat penulis diberikan suatu penonjolan suatu 

bagian atau subjek dengan cara memperhatikan prinsip dominasi. Penerapan  

dominasi dilakukan dengan menghadirkan subjek wajah yang berbeda dengan 

background. Selain itu dilakukan dengan memberi warna yang kontras antara 

subjek utama dengan background.

3. Kesatuan (unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar (Sunaryo, 2002:31). Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip 

yang lain, seperti keseimbangan, kesebanddingan, irama dan lainnya adalah untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Prinsip kesatuan seharusnya 

tidak dilihat setara dengan dengan prinsip-prinsip lain, karena sesungguhnya 

kesatuan diperoleh dengan terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. 
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4. Prinsip Keserasian 

Menurut Sunaryo (2002: 32) keserasian merupakan prinsip desain yang 

mempertimbangkan keselarasan antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga 

cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling 

bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam 

bentuk raut dan garis, ukuran, warna-warna, dan tekstur. Menurut Graves (dalam 

Sunaryo, 2002: 32) keserasian mencakup dua jenis, yakni keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk.  

5. Prinsip Irama 

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki satu kesatuan 

arah dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya (Sunaryo, 

2002: 35). Irama dapat diperoleh dengan beberapa cara yakni irama repetitive, 

irama alternative, irama progressive, dan irama flowing,

6. Prinsip Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), berarti hubungan antar bagian 

atau antar bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud 

bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian atau tinggi rendahnya bagian. Selain itu, 

kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu objek atau bagian 

dengan bagian yang mengelilingi. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah agar 

dicapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang 

memuaskan (Sunaryo, 2002: 41). 
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2.1.5 Unsur-unsur vinyet 

1. Pokok 

Pada vinyet kita mengenal adanya pokok, yang merupakan subjek yang 

dihadirkan dalam karya dan berkaitan dengan adanya penciptaan tema atau 

disebut dengan Subject Matter. 

Subject Matter atau tema pokok sebuah rangsangan cipta seniman dalam 

usahanya menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Dalam sebuah karya 

seni hampir semua dipastikan adanya sabject matter, yaitu inti atau pokok 

persoalan yang dihasilkan sebagai akibat adanya pengolahan objek yang terjadi 

dalam ide seorang seniman dan pengalaman pribadinya. Tambahan prinsip ini 

merupakan suatu ke-khas-an yang membedakan ilustrasi vinyet dengan yang 

lainnya. Tak hanya tema pokok namun ada prinsip hias atau dekoratif sebagai 

pendukung dari subject matter. 

2. Pelengkap 

Selain pokok atau subjek yang disajikan pada karya, yang membedakan 

antara ilustrasi vinyet dengan lainnya adalah adanya pelengkap, pelengkap disini 

merupakan ornamen. 

Ornamen adalah kreasi indah yang sering dipakai pada desain. (Larenta. 

2012:88). Pengertian ornamen di atas tak jauh dari menghias suatu karya, atau 

dalam arti lain memunculkan karya yang dekoratif, sedangkan dekoratif ialah : 

Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dengan menggunakan motif atau corak. 

(Murtono. 2006:18). Ada penjelasan lagi mengenai dekoratif bahwa gambar 

hiasan atau gambar dekoratif selalu diperindah atau dilebih-lebihkan. (Nurhadirat. 
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2004:155). Sedangkan pengertian tentang dekoratif lainnya dijelaskan oleh Agus 

Dermawan. Dekoratif artinya dalam seni rupa ialah jenis menggambar atau 

melukis dalam rangka hias yang disesuaikan dengan keserasian situasi dan 

kondisi. (Dermawan. 2004:193). 

Dari pernyataan di atas mengenai ornamen atau gambar dekoratif dapat 

ditarik dalam satu garis pengertian yakni gambar hias yang sifatnya memperindah 

bahkan melebih-lebihkan dengan menggunakan motif atau corak tertentu. 

Biasanya corak dan motif yang digunakan tidak jauh dari bentuk alam seperti 

bunga, tangkai dan daun, selain bentuk alam ada juga yang membubuhi dengan 

bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segiempat dan lingkaran. 

Adanya unsur ini melengkapi kehadiran ilustrasi vinyet sebagai pembeda 

dengan ilustrasi lainnya.  

3. Corak 

Corak yang dimili pada vinyet : 

- Corak dekoratif 

- Abstrak 

- Realistik 

- Perpaduan dari dekoratif, abstrak maupun realistik. 

Corak yang digunakan oleh penulis dalam karya ilustrasi vinyet ini ialah 

dengan corak dekoratif. 

2.1.6 Budaya 

Budaya perlu kita lestarikan terkait dengan adanya warisan kebudayaan 

baik secara kebiasaan dalam tingkah laku suatu masyarakat hingga pada catatan 
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sejarah yang perlu dijaga baik-baik sebagai aset Indonesia. Sebelumnya perlu 

diketahui bahwa : Budaya adalah cara manusia memberikan respons kepada 

lingkungannya, agar dia bisa survive dan menang. (Moeljono. 2005:71). Dari 

pengertian singkat mengenai budaya di atas sungguh jelas kaitannya dengan 

kepedulian masyarakat atau respons baik (pelestarian) terhadap kebiasaan maupun 

warisan milik bangsanya sendiri, terutama bangsa Indonesia. Dalam era yang 

semakin canggih dan modern ini diperlukan juga adanya pengenalan-pengenalan 

yang menarik akan adanya kebudayaan Indonesia yang semakin lama semakin 

tertelan zaman. 

Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan-

barisan negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan 

kebudayaannya yang tua, melalui masa gemilangnya negara kerajaan Sriwijaya, 

Majapahit dan Mataram (Kristantono. 1979:79). Indonesia yang kaya akan 

kebudayaan ternya lahir sejak lama jauh sebelum negara lain memiliki banyak 

kebudayaannya. 

Kebudayaan itu merupakan karya agung yang dapat dibanggakan atau 

memiliki sifat-sifat unik serta khas yang tidak ada bandingnya di tempat lain. 

Suatu kebudayaan walau lahir dan berada disuatu daerah Indonesia, namun 

daerah-daerah lain mau mengakui dan mau menerima pula sebagai kebudayaan 

nasional Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang kita bersama. 

(Bastomi. 2014:114). Keragaman kebudayaan di Indonesia erat kaitannya dengan 

adanya saling menjaga kebudayaan milik daerah lainnya namun tetap satu tujuan 

yakni melestarikannya.  
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Hal ini yang membuat penulis tergugah untuk mengenalkan kembali 

adanya salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yakni kisah mengenai 

pewayangan Ramayana khusunya kisah cinta yang dimiliki oleh Rama dan Shinta. 

Bahkan wayang Indonesia yang dikenal paling indah dan paling kaya 

varian dibanding wayang lain di seluruh dunia, adalah “budaya yang indah” 

sepanjang waktu, sosialisasi publik di Indonesia adalah bahwa seni yang indah 

diidentifikasi sebagai fakta dari budaya tinggi Indonesia.  (Moeljono. 2005:72). 

Wayang yang paling varian di Indonesia dibandingkan negara lain, perlu dijaga 

secara ketat karena jumlahnya yang tidak kecil, yakni dengan cara seperti yang 

telah dipaparkan sebelumnya, perlu diingatkan lagi dengan cara yang fresh atau 

segar agar mudah diterima masyarakat terutama kaum generasi muda. Maka dari 

itu penulis mensiasati cara pelestarian budaya atau pengenalan kembali budaya 

kepada masyarakat dengan karya ilustrasi vinyet, agar tak muncul kebosanan 

dalam pengemasan penyampaiannya yang itu-itu saja. 
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BAB V

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Proyek studi dengan judul “Ekspresi Cinta Rama dan Shinta dalam Karya 

Ilustrasi Vinyet sebagai Sarana Pengenalan Budaya” menghasilkan dua belas 

karya ilustrasi vinyet yang menggambarkan bebrapa part ekspresi cinta yang 

ditunjukkan dari Rama ke Shinta maupun sebaliknya. Karakteristik karya yang 

dihasilkan penulis dalam proyek studi ini, yaitu pendekatan ilustrasi vinyet, dari 

karya ilustrasi vinyet dapat dilihat bahwa ekspresi cinta dari Rama dan Shinta bisa 

digambarkan lebih unik dan lain dari biasanya, dengan beberapa ciri khas dari 

gaya vinyet itu sendiri tidak membuat jenuh penikmat ilustrasi. Warna-warna 

yang dihasilkan pun lebih menarik contohnya dengan warna analogus, serta 

gradasi-gradasi warna-warna yang menyala, tidak lupa pula ornamen khas dari 

vinyet itu sendiri yang ditekankan lebih banyak dalam karya proyek studi ini. 

Karya dua belas seni ilustrasi vinyet ini dihadirkan penulis dengan media 

spidol, pensil warna dan cat akrilik di atas kertas berukuran A2 atau 60cm x 

40cm, melewati proses awal dengan sketch lalu ditindih dengan ornamen-

ornamen tertentu hingga pada tahapan pemberian warna dasar objek utama sampai 

kepada background sebagai pelengkapnya. 
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Teknik yang dipakai ialah teknik gambar tangan, yakni teknik 

menggambar ilustrasi dengan tangan langsung (secara manual) sehingga 

menghasilkan gambar dengan kedetailan yang baik. 

5.2 Saran 

 Media dan teknik apa pun dapat digunakan dalam berkarya. Dalam 

menciptakan karya ilustrasi vinyet hendaknya lebih mengeksplorasi tema, media 

maupun teknik dalam berkarya. Dengan adanya proyek studi ini, diharapkan dapat 

memberikan konstribusi dan manfaat bagi masyarakat luas khususnya dalam 

dunia pendidikan, apresiator dan mahasiswa. Dalam dunia pendidikan diharapkan 

mampu mengaplikasikan jenis ilustrasi vinyet sebagai sarana pengenalann 

budaya, sedangkan untuk para apresiator adalah sebagai wahana apresiasi 

terhadap karya ilustrasi vinyet. Selain itu, diharapkan dapat memberikan motivasi 

kepada mahasiswa yang lain untuk menciptakan karya seni ilustrasi vinyet dengan 

pemilihan tema yang berbeda dan lebih kreatif serta bervariasi. 



112 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastomi, Suwaji. 2014. Apresiasi Kreatif dalam Kebudayaan Daerah sebagai 

Sumber Pengembangan Kebudayaan Nasional. Semarang: Swadaya 

Manunggal. 

Dermawan, Agus. 2004. Bukit-bukit Perhatian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

D.M, Sunardi. 1979. RAMAYANA. Jakarta: Balai Pustaka. 

Hill, Napoleon. 2009. Secrets of Napoleon. Jakarta: Ufuk Press. 

Kristantono. 1979. Pandangan Presiden Suharto tentang Pancasila. Centre of 

Stategic and International Studies (CSIS). Jakarta. 

Larenta, Apriyanti. 2012. Microsoft Word for Design. Jakarta: PT Elex Media 

Computindo.  

MakanKomik, Tim. 2013. Mastering Manga. Surabaya: GentaCraft. 

Margono. 2007. Apresiasi Seni. Jakarta: Yudhistira. 

Muharrar, Syakir. 2003. Tinjauan Seni Ilustrasi. Bahan Ajar Mata Kuliah 

Menggambar Ilustrasi. Jurusan Seni Rupa UNNES. 

Muharrar, Syakir dan Mudjiono. 2007. Gambar I. Hand out Jurusan Seni Rupa 

FBS Universitas Negeri Semarang. 

Murtono, Sri. 2006. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Yudhistira. 

Moeljono, Djiko. 2005. CULTURED!. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Nurhadirat, Dedi. 2004. Kerajinan Tangan dan Kesenian. Jakarta: Grasindo. 

Sindhunata. 2010. Anak Bajang Menggiring Angin. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

Stevano, Bayu. 2006. Menggambar Objek dengan Flash 8. Jakarta: Elex Media 

Computindo 



113 
 

 

 

Sucipto, Mahendra. 2010. Ensiklopedia Tokoh-tokoh Wayang dan Silsilahnya. 

Yogyakarta: Penerbit Narasi. 

Sumartono, Anton dan Rondhi, Moh. 2002. Tinjauan Seni Rupa I. Paparan 

Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Seni Rupa FBS Unnes. Jurusan Seni 

Rupa. 

Sunaryo, Aryo. 2002. Paparan Perkuliahan Nirmana I. Jurusan Seni Rupa FBS 

UNNES. 

Sunoto. 2009. Karakteristik Gambar Anak: Kajian Karya Anak dalam Konteks 

Pembelajaran Menggambar di Taman Kanak-kanak Banjarejo I 

Kabupaten Grobogan. Skripsi Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Semarang. 

Susanto, Mike. 2002. Diksi Rupa, Kumpulan Istilah Seni Rupa. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Susilana, Rudi. 2009. Media Pembelajaran. Bandung: CV. Wacana Prima 

Taufik, Rahmat. 2007. Kehidupan Anak-anak Jalanan sebagai Sumber Inspirasi 

dalam Karya Seni Lukis. Proyek Studi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Untara, Wahyu. 2014. Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi. Yogyakarta: 

IndonesiaTera. 

Wiradi, Gunawan. 2009. Metodologi Studi Agraria. Bogor: Sajogyo Institute. 

Witha, Aditia. 2006. Love Chemistry. Yogyakarta: Media Pressindo. 

Yoyok. 2008. Pendidikan Seni Budaya. Bogor: PT. Ghalia Indonesia Printing. 



115 
 

 

 


