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Hampir sebagian besar  masyarakat kota Kudus kurang begitu tahu tentang 

legenda serta cerita-cerita bersejarah kota Kudus yang seharusnya dikembangkan oleh 

para generasi muda karena merupakan suatu kebudayaan bangsa yang harus 

dilestarikan secara turun temurun. Karya seni ilustrasi dipilih oleh penyusun dirasakan 

sangat tepat karena  untuk merealisasikan atau menuangkan suatu konsep dan ide 

cerita legenda Sunan Kudus, membutuhkan media karya seni rupa yang mampu 

menceritakan suatu kejadian dan peristiwa. Selain itu juga dengan adanya visualisasi 

cerita melalui karya seni ilustrasi, dapat merangsang daya imajinasi, mendidik, 

mengembangkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan artistiknya sehingga kelak 

memberikan dampak yang positif  terhadap perkembangan anak hingga dewasa. Pada 

dasarnya tujuan utama dari proyek study ini yakni menyajikan hasil karya berupa 

ilustrasi legenda Sunan Kudus dalam bentuk pameran yang bisa diapresiasi oleh 

masyarakat atau pengunjung. 

Gambar ilustrasi dibuat diatas kertas ukuran A3 yang kemudian disajikan dalam 

keadaan terbingkai. Pembuatan karya cenderung membutuhkan waktu relatif lama 

karena dikerjakan dengan menggunakan tangan manual tanpa adanya keterampilan 

teknis komputerisasi, sehingga membutuhkan ketekunan dan perjuangan yang keras 

untuk menyelesaikan karya ilustrasi tersebut. Subyek karya ditampilkan dalam bentuk 

realistis dengan gelap terang pewarnaan tajam, ekspresi gerak yang dinamis sehingga 

dapat memunculkan masing-masing karakter tokoh. Hal ini didukung pula dengan 

penerapan prinsip visualisasi karya yang terdiri dari keseimbangan, irama, dominasi, 

kesatuan.   

Melalui karya seni ilustrasi dengan mengambil tema legenda Sunan Kudus ini, 

diharapkan masyarakat sekitar tertarik minatnya untuk mencoba mempelajari legenda 

kebudayan kota tersebut. Teknologi yang semakin maju membuat orang bebas 

menetukan pilihan dalam  berkaya ilustrasi termasuk mengabaikan pembuatan ilustrasi 

secara manual dan tradisional, namun pada dasarnya apapun jenis media yang 

dipergunakan dalam berkarya seni ilustrasi  masing-masing memiliki tujuan positif yakni 

sebagai media penyampai aspirasi dan komunikasi terhadap seluruh masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kelestarian budaya bangsa Indonesia. 


