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Abstract 
 

Wayang was a legacy of ancient culture. One of Indonesian culture that should 
be conserved. There were a lot of abroad cultures came to indonesia, it seemed that 
puppet was being curbed by globalization. Beside that, there were a lot of foreign tourists 
that want to learn about puppet, this high interest and appreciation that make them 
wanted to learn about Indonesian puppet. The intention of this design was to design 
Punakawan Display Cards that was a punakawan's souvenir with PCB media. The result 
of this research was a dummy that later would be used as one of media to recognise 
punakawan puppet and the preservation of indonesian culture. 

 

Keywords: Wayang, Punakawan, Punakawan Display Cards. 

 
Abstrak 

 
 

  Wayang merupakan warisan dari tradisi budaya terdahulu. Salah satu budaya 
Indonesia yang  harus dilestarikan. Banyak dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, 
seolah-olah menjadikan wayang terpinggirkan oleh arus globalisasi yang semakin 
berkembang. Selain itu banyak juga turis-turis mancanegara yang ingin belajar mengenal 
tentang budaya wayang, minat dan apresiasi yang tinggi inilah yang membuat mereka 
yang ingin belajar mengenal tentang pewayangan di Indonesia. Maksud perancangan ini 
adalah merancang Punakawan Display Cards yaitu produk souvenir Punakawan dengan 
media PCB. Hasil penelitian ini berupa dummy yang nantinya dapat digunakan sebagai 
salah satu media pengenalan wayang punakawan dan sebagai wujud pelestarian salah satu 
budaya Indonesia. 

Kata Kunci: Wayang, Punakawan, Punakawan Display Cards. 
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1. Pendahuluan 
 

Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, kesenian dan tradisi yang 
unik, merupakan warisan dari para leluhur terdahulu, diantaranya mulai dari tari-
tarian tradisional, upacara adat, pakaian adat-adat tradisional dan masih banyak 
lagi warisan budaya lainya. Dari beberapa hal tersebut sangatlah diperlukan 
menjaga dan melestarikan tradisi budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam 
jumlahnya agar tradisi budaya Indonesia tidak tergeser oleh arus perubahan 
globalisasi.  

Seni wayang merupakan khasanah asli Indonesia, yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya Hindu/Budha maupun Islam, bahkan pada jaman 
penjajahan hingga jaman setelah merdeka (Bambang H dalam Hermawati, 
2006)[1]. Salah satu budaya Indonesia yaitu wayang harus dilestarikan supaya 
tidak terpinggirkan dengan jaman globalisasi sekarang, banyak dari budaya luar 
yang masuk ke Indonesia, seolah-olah berkesan menjadikan budaya wayang 
terpinggirkan oleh arus globalisasi yang sekarang ini semakin berkembang. Selain 
itu berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, banyak turis-turis 
mancanegara yang ingin belajar mengenal tentang budaya wayang, minat dan 
apresiasi yang tinggi inilah yang membuat turis-turis mancanegara yang ingin 
belajar tentang pewayangan di Indonesia. Terbukti pada salah satu sanggar 
wayang di Surakarta yaitu Sanggar Wayang Gogon. Sanggar Wayang Gogon 
pernah melakukan pameran wayang di beberapa mancanegara dan hasilnya minat 
dan apresiasi masyarakat mancanegara sangatlah tinggi tentang budaya wayang 
Indonesia. 

Salah satu tokoh karakter wayang diantaranya adalah tokoh karakter 
Punakawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong) yang tidak dapat ditemui dalam 
kisah mahabarata asli atau versi mitologi Hindu. Punakawan sebagai salah satu 
karakter wayang yang akrab dengan masyarakat Jawa. Tokoh karakter wayang 
yang unik, bentuknya aneh dan lucu termasuk perwatakan dan tingkah polahnya 
serta terdapat nasihat-nasihat yang bijak dapat memberi pelajaran nilai moral  
kepada masyarakat akan kisah ceritanya[2]. 

Berdasarkan latar belakang, maka maksud dari perancangan ini adalah 
merancang Punakawan Display Cards yaitu produk berbentuk souvenir 
Punakawan, yang diaplikasikan pada media PCB (Printed Circuit Board). 
Perancangan produk melalui media PCB ini diharapkan akan menjadi media 
pengenalan karakter Punakawan yang menarik untuk memperkenalkan karakter 
Punakawan ke tingkat internasional maupun lokal, terutama kepada  masyarakat 
mancanegara. Cara ini diharapkan untuk memperkenalkan wayang Punakawan 
kepada masyarakat mancanegara, akan tumbuh dan tertarik kepada budaya 
wayang di Indonesia serta sebagai wujud pelestarian salah satu budaya Indonesia. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

  Perancangan Paper Toy Tokoh Pewayangan Gatotkaca dan Media 
Promosinya Sebagai Bentuk Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Nasional oleh Nicko 
Yoyanda P. Jurnal ini menceritakan tentang perancangan media interaktif untuk 
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memperkenalkan kembali kesenian wayang sebagai salah satu khas Indonesia 
yang saat ini mengalami masa-masa kritis karena kurangnya apresiasi masyarakat 
dan arus globalisasi yang terus menerus. Dengan penggunaan paper toy ini 
diharapkan dapat mengangkat kembali kesenian wayang untuk dapat diwariskan 
kepada generasi muda. Kesimpulan dari jurnal ini wayang merupakan salah satu 
budaya yang perlu dilestarikan karena semakin tergeser era globalisasi dimana 
generasi muda lebih condong terpengaruh budaya-budaya barat seperti tokoh-
tokoh action figure superhero cerita fiksi yang marak saat ini. Keadaan yang 
seperti ini perlunya sebuah cara baru memperkenalkan wayang kepada generasi 
muda dengan media interaktif paper toy dengan tokoh wayang Gatotkaca yang 
diharapkan mewakili tokoh-tokoh wayang yang jumlahnya cukup banyak dengan 
sosok karakternya yang cukup dikenal oleh masyarakat. Pada perancangan paper 
toy Gatotkaca ini didukung dengan media promosi berupa kemasan dan 
sebagainya, diharapkan mampu memberi cara baru dalam memperkenalkan 
budaya wayang kepada generasi muda sehingga dapat menjaga kesenian wayang 
dari kepunahan[3].  
  Punakawan Sebagai Media Komunikasi Visual oleh Bing Bedjo 
Tanudjaja jurnal ini menceritakan tentang tokoh-tokoh karakter Punakawan 
sebagai media komunikasi visual. Punakawan merupakan media yang efektif 
untuk menyampaikan pesan dan dengan sifatnya komunikatif dan fleksibel. 
Wayang Punakawan merupakan figur yang unik dan tak lekang oleh jaman. 
Mereka dapat hadir pada setiap masa dengan nuansa yang berbeda sesuai dengan 
tren masanya. Punakawan pada dasarnya adalah sesuatu yang luhur karena 
didalamnya mengandung misi kebajikan yang menjadikan penyeimbang antara 
dunia idealisme ygn tanpa batas dengan dunia nyata yang terbatas, seperti halnya 
seseorang yang berdiri di persimpangan jalan. Jalan mana yang akan ditempuh 
untuk mencapai tujuan amatlah penting dan sangat menentukan keberhasilannya. 
Punakawan sebagai karya anak bangsa sudah selayaknya diberi porsi yang lebih 
untuk penyeimbang atas penjajahan tokoh-tokoh asing agar dapat menjadikan 
manusia Indonesia sebagai manusia yang sadar diri, sadar akan nilai-nilai 
kebaikan, keindahan dan dapat memahami budayanya sendiri.[4] 
  Wayang adalah suatu bentuk seni pertunjukan berupa drama yang khas, 
yang meliputi juga seni suara, seni sastra, seni musik, seni tutur seni lukis dan 
lain-lain. Wayang merupakan seni tradisional Indonesia terutama berkembang di 
Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada 
tanggal tujuh November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan 
dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga. 
Panakawan, atau juga disebut Punakawan, adalah sebutan umum untuk para 
ksatria dalam khasanah kesusastraan Indonesia, terutama di Jawa. Pada umumnya, 
punakawan ditampilkan dalam pementasan wayang, baik itu wayang kulit, 
wayang golek ataupun wayang orang, sebagai kelompok penebar humor untuk 
mencairkan suasana. Namun disamping itu, Punakawan berperan penting sebagai 
penasihat non-formal ksatria yang menjadi asuhan mereka. Istilah Punakawan 
berasal dari kata Pana yang berarti “paham” dan kawan yang bermakna “teman” 
maksudnya Punakawan tidak hanya sekedar abdi atau pengikut biasa, namun 
mereka juga memahami apa yang sedang menimpa majikan mereka. Bahkan, 
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2011)[5]. 
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 PCB adalah media utama dalam perancangan ini yang pada umumnya 
digunakan di dalam dunia elektronika. Setelah ide dan konsep ditemukan, 
selanjutnya adalah mengeksekusi konsep dalam berbentuk sketsa, kemudian 
dilanjutkan pada hasil komprehensif secara digital, untuk hasil akhir akan dibuat 
dummy dari produk kartu pengenalan Punakawan yang sudah dirancang 
sebelumnya. Tahap akhir adalah tahap ke-empat yaitu pengujian. Pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian konsep perancangan yang sudah dirancang dan 
diaplikasikan untuk mengetahui seberapa besar perancangan ini berhasil. 
 Pengujian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat 
mancanegara dan memperlihatkan produk kartu pajangan Punakawan ini seberapa 
menarik, sesuai dengan konsep perancangan produk yang dirancang dan seberapa 
besar perancangan ini diterima oleh target. 

Setelah memperoleh data verbal dan visual, maka dilakukan analisa data 
untuk menarik kesimpulan yang digunakan untuk perancangan Punakawan 
Display Cards. Metode analisa yang dipilih adalah secara kualitatif. Metode 
analisa secara kualitatif berupa observasi, wawancara. Metodologi kualitatif 
adalah cara penelitian yang akhirnya mencapai data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari sumber orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.  
  Analisa data yang digunakan adalah logika yang bersifat deduktif, dimana 
deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berlaku khusus 
berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Sebelum melakukan tahapan 
perancangan, langkah awal harus mengetahui hasil pengumpulan data, agar dapat 
mengetahui hasil kesimpulan yang membantu untuk proses perancangan 
selanjutnya. Dari hasil pengumpulan data verbal dapat diambil kesimpulan antara 
lain : 
1. Perlunya menjaga warisan budaya wayang. 
2.  Apresiasi yang tinggi masyarakat mancanegara terhadap budaya wayang 

Indonesia. 
3.  Tokoh karakter Punakawan merupakan salah satu karakter yang digemari 

dalam pementasan wayang yang dibawakan seorang dalang. 
 4.  Belum banyak masyarakat mancanegara yang mengetahui  tentang karakter  
  wayang Punakawan. 

Selanjutnya adalah tahap perancangan produk. Terdapat empat tokoh 
karakter yaitu Semar, Gareng, Pertuk, Bagong. Pada perancangan produk ini 
berisi proses dari perancangan setelah melakukan pengolahan data dan konsep 
yang sudah ditentukan sesuai dengan data dan analisis data yang sebelumnya 
sudah ditentukan selanjutnya akan divisualisasikan melalui sktesa perancangan 
tiap-tiap bagian. Dalam perancangan ini, konsep produk pengenalan Punakawan 
yang dirancang adalah konsep kartu pajangan 2 dimensi dalam bentuk wayang 
dan bentuk Gunungan wayang, yaitu tokoh Punakawan berupa visualisasi wayang 
pada PCB dan Gunungan wayang yang berisi informasi singkat tentang tokoh 
karakter Punakawan serta media dudukan untuk meletakannya dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

10 
 



 
 

 
Gambar 2 Sketsa Gunungan dan dudukan yang akan diaplikasikan pada media PCB. 

 
 

Kemudian perancangan handbook yang berisi seputar informasi tentang 
wayang Punakawan. Handbook perlu dibuat karena handbook sangatlah 
diperlukan untuk memaparkan penjelasan tokoh-tokoh Punakawan satu per satu 
secara detail dan menyeluruh untuk kelengkapan sebuah produk seputar tokoh 
karakter Punakawan pada Gambar 3.  

 
Gambar 3 Sketsa Handbook layout Punakawan  Display Cards. 

 
Tidak lepas dari produknya salah satu elemen yang juga penting yaitu 

kemasan produk. Kemasan dirancang sedemikian rupa untuk sebagai kemasan 
pelindung produknya. Ukuran yang digunakan adalah dengan panjang 22 cm, dan 
lebarnya 16 cm. Pada bagian sisi kemasan depan terdapat sebuah ilustrasi utama 
yaitu seorang dhalang yang sedang memainkan wayang Punakawan saat 
pementasan wayang. Karakter Punakawan selalu hadir meramaikan suasana cerita 
pewayangan. Terdapat logotype Punakawan Display Cards yang terletak pada 
bagian atas sebagai label utama dalam kemasan produk Punakawan ini. Selain itu 
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terdapat juga sebuah tagline yaitu Recognize The Punakawan puppets. Dapat 
dilihat dari tagline bahwa produk selain sebagai souvenir pajangan juga sebagai 
sarana mengenalkan wayang Punakawan ke masyarakat Internasional.  

Logo Punakawan Display Cards mempunyai kriteria logotype yaitu 
berbentuk tulisan yang khas untuk mengidentifikasikan suatu merek. Logo yang 
ditonjolkan adalah logotype Punakawan Display Cards dapat dilihat dari nama 
dan ilustrasi logotype bahwa logo ini mengambil konsep kesan tulisan Jawa 
karena sisi produk karakter Punakawan ini berasal dari daerah Jawa sesuai dengan 
tujuan produk ini dirancang yaitu pengenalkan Budaya Indonesia terutama 
karakter Punakawan dalam Pewayangan Indonesia. Selanjutnya adalah ilustrasi 
yang digunakan untuk kemasan produk pengenalan Punakawan ini adalah ilustrasi 
gambar semi realis sebagai ilustrasi utama kemasan. Ilustrasi yang dibuat adalah 
seorang dhalang yang sedang memainkan wayang Punakawan saat pementasan 
wayang. Sebuah ilustrasi seorang dhalang sedang memainkan wayang Punakawan 
yang digunakan sebagai ilustrasi utama sketsa kemasan dapat dilihat pada Gambar 
4. 

 
Gambar 4 Sketsa kemasan Punakawan Display Cards. 

 
 Template kemasan Punakawan Display Cards warna yang digunakan 
adalah kemasan Semar menggunakan warna biru, kemasan Gareng menggunakan   
warna coklat, kemasan Petruk menggunakan warna hitam, kemasan Bagong 
menggunakan warna abu-abu Pada kemasan dapat dibuka dan ditutup kembali, 
bagian dalam kemasan terdapat sebuah pintu konsep ini menyerupai konsep kotak 
wayang untuk menyimpan wayang kulit pada umumnya yang dipakai dalam 
pagelaran wayang kulit. Bagian depan terpadat ilustrasi Dhalang yang memainkan 
karakter Punakawan, bagian belakang terpadat informasi seputar karakter produk 
yang bersangkutan, bagian sisi pinggir kemasan terdapat identitas logo 
Punakawan Display Cards, tempate kemasan Punakawan Display Cards dapat 
dilihat pada Gambar 5 . 
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Gambar 5 template kemasan Punakawan Display Cards. 

 
Tipografi juga salah satu elemen yang penting. Jenis font yang dipilih untuk 

nama wayang dari produk kartu pajangan yang diaplikasikan pada media PCB ini 
memakai font mas usup jawa. Huruf ini berjenis dekoratif, dipilih untuk 
menonjolkan kesan Jawa karena font ini struktur bentuknya mempunyai kesan 
yang sama dengan aksara Jawa. Selain dari itu pertimbangan memilih huruf jenis 
ini adalah bahwa karakter Punakawan untuk perancangan produk ini hanya 
ditemukan di daerah jawa, terlihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Typeface Mas Usup Jawa. 

 
 Selain itu juga dipilih font untuk informasi keterangan dalam produk kartu 

yang ada disebaliknya menggunakan huruf berjenis sans serif, dengan typeface 
Calibri. Font calibri ini dipilih sangat mudah dibaca sehingga diharapkan 
informasi sekilas tentang keterangan Punakawan mudah terbaca dan dipahami dan 
tidak menggangu informasi sekilas Punakawan yang hendak tersampaikan, 
terlihat pada Gambar 7.  

 

 
Gambar 7 Typeface Calibri 
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4. Hasil Perancangan 

Setelah melalui tahap perancangan sketsa dan desain digital selanjutnya 
masuk tahap hasil akhir perancangan dan aplikasi media yang telah ditentukan 
sebelumnya. Hasil perancangan ini berupa dummy. 

 
Gambar 8 Hasil Kemasan produk Punakawan Display Cards. 

 
Dapat dilihat pada Gambar 8 adalah hasil kemasan prdoduk Punakawan 

Display Cards. Kemasan yang mempunyai empat macam varian produk yaitu 
varian Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kemasan ini terbuat dari bahan dasar 
papan dupleks keras yang kuat, jadi kemasan ini akan kuat dan awet tahan lama. 

 
Gambar 9 Hasil Produk Pada Media PCB Punakawan Display Cards. 

 
  Terlihat pada Gambar 9 adalah hasil produk pada media PCB Punakawan 
Display Cards. Produk ini terbuat dari bahan dasar PCB yang yang dapat 
dipasang dan dilepas, 1 varian produk terdapat 2 kartu media yang dapat dilepas 
dan dipasang yaitu 1 karakter wayang Punakawan dan 1 Gunungan yang yang 
berisi informasi secara ringkas tentang varian produk yang bersangkutan serta 2 
dudukan untuk meletakan kartu pajangan Punakawan. Selain sebagai suvenir juga 
dapat dipakai sebagai benda-benda koleksi. 
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Gambar 10 Hasil produk Handbook Punakawan Display Cards. 

Dapat dilihat pada Gambar 10 adalah hasil produk handbook Punakawan 
Display Cards. Dalam 1 kemasan varian produk terdapat 1 handbook, fungsi dari 
handbook ini adalah memberikan informasi seputar Punakawan dan Gunungan 
wayang secara lebih mendalam sehingga target konsumen dapat memperoleh 
informasi secara mendalam pada handbook ini. 

 

 
Gambar 11 Desain Website Punakawan Display Cards. 

 
   Terlihat pada Gambar 11 adalah hasil desain website prmosi Punakawan 

Display Cards. Fungsi dari website ini adalah sebagai media informasi dan 
promosi baru produk Punakawan Display Cards. Tampilan ini berisi tentang 
informasi secara umum tentang produk Punakawan Display Cards. Tampilan 
products. Tampilan ini berisi tentang macam-macam varian produk Punakawan 
Display Cards yaitu produk varian Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Shopping 
Cart. Halaman web ini berisi tentang produk yang sudah dipesan akan masuk ke 
dalam shopping cart yang selanjutnya akan lanjut ke langkah berikutnya yaitu 
petunjuk cara pembayaran untuk membeli produk Punakawan Display Cards. 
tampilan contact us. Tampilan ini berisi tentang informasi kontak yang dapat 
dihubungi seputar produk Punakawan Display Cards. 
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Gambar 12 Tampilan Facebook Punakawan Display Cards. 

 
Terlihat pada Gambar 12 adalah tampilan media promosi jejaring sosial 

sebagai sarana pendukung promosi secara online. Pada media promosi ini berisi 
informasi produk varian yang telah tersedia. 

 
Gambar 13 Desain Merchandise Punakawan Display Cards. 

 
Terlihat pada Gambar 13, dari sketsa promosi kemudian dikembangkan 

menjadi desain yang nantinya akan digunakan sebagai media pendukung 
perencanaan promosi serta diharapkan untuk menambah minat target konsumen 
yang akan diharapkan dari produk Punakawan Display Cards. 
 
5. Pengujian 

 Pada Proses pengujian merupakan hal yang sangat penting pada proses 
perancangan. Pada proses pengujian ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada 
pengujian adalah meninjau kembali elemen-elemen yang terdapat dalam 
perancangan produk kartu pajangan Punakawan ini, diantaranya adalah desain, 
konsep, kemasan, eksekusi produk secara menyeluruh, serta minat responden 
terhadap produk. 
 Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan kembali terhadap konten-konten 
yang terdapat dalam perancangan ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang 
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diinginkan dan tujuan dari perancangan ini dapat tercapai serta informasi yang 
disajikan dalam perancangan ini sudah jelas dan tersampaikan 
 Proses yang selanjutnya adalah proses pengujian kuantitatif dan kualitatif 
yang dilakukan dengan cara kuesioner serta melakukan wawancara dari 
responden. Kuesioner diberikan kepada target konsumen diharapkan dapat 
menilai dari produk perancangan kartu pajangan Punakawan ini. Target yang 
diharapkan adalah orang-orang mancanegara atau turis asing yang selanjutnya 
untuk mengisi kuesioner pada perancangan prosuk ini. Aspek yang 
dipertimbangkan pada target utana dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 
 1. Demografi :  
 a. Kependudukan : Masyarakat mancanegara/turis asing  

  dan domestik 
 b. Rentang usia : Kisaran umur 20 hingga 50 tahun 
 c. Jenis kelamin : Pria dan Wanita 
 d. Pendidikan  : Minimal SMA 
 e. Ekonomi  : Kelas menengah keatas 
 

2. Geografi 
a. Wilayah   : Perkotaan  
b. Daerah   : Pusat kota, daerah pemukiman baik pusat kota 
hingga sekelilingnya yang sudah akrab dengan teknologi internet. 

 
 3. Psikografi : 
 a. Senang mendapat hal-hal yang unik dan baru 
 b. Kepuasan dalam mengoleksi benda-benda atau barang  

    barang yang berkesan etnik. 
 
 4. Perilaku : 
 a. Senang terhadap benda-benda yang bersifat unik dan hal- 

hal yang baru. 
b. Aktif mencari tahu informasi melalui sarana internet 
c. Gemar browsing informasi melalui internet. 
d. aktif online purchase atau senang membeli secara online. 
 
 Tahap yang akhir adalah pengujian produk Punakawan Display 
Cards setelah semua desain dan eksekusi selesai, dimana tahap ini adalah 
dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara kuantitatif. Target 
responden yang dilibatkan adalah masyarakat domestik dan mancanegara 
dengan total responden 35 orang, dengan menggunakan kuesioner skala 
empat interval tingkatan kategori jawaban. Pengujian produk dilakukan 
dengan cara menunjukkan hasil dummy Punakawan Display Cards agar 
responden dapat melihat secara langsung dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Tabel Daftar Pertanyaan 
No Pertanyaan 
1 Apakah anda menyukai souvenir yang bernuansa etnik tentang Budaya? 

2 Apakah anda sebelumnya pernah melihat produk souvenir yang terbuat dari bahan 
PCB yang berisi informasi tentang Punakawan? 

3 Menurut anda apakah produk Punakawan Display Cards pada media PCB sudah 
baik? 

4 Apakah kemasan Punakawan Display Cards bahan dan desainnya sudah baik ? 
5 Apakah Handbook Punakawan Display Cards sudah informatif? 

6 Apakah desain website Punakawan Display Cards mudah dipahami tampilan 
interface nya? 

7 
Setelah melihat produk Punakawan Display Cards apakah perlu adanya Souvenir 

ini untuk membantu memperkenalkan wayang Punakawan sebagai salah satu 
bagian dari budaya Indonesia? 

8 Apakah secara keseluruhan produk “Punakawan Display Cards” konsep, kemasan, 
dan media yang dipakai sudah baik ? 

9 Setelah melihat produk Punakawan Display Cards apakah Anda tertarik dengan 
Produk ini? 

10 Setelah melihat produk Punakawan Display Cards apakah anda mengetahui 
tentang tokoh karakter wayang Punakawan? 

 
Hasil penghitungan dari 35 responden dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2 Tabel Hasil Pengisian Kuesioner 
No. Pertanyaan Jawaban 

A B C D 
Pertanyaan 1 15 19 1 0 
Pertanyaan 2 0 0 0 35 
Pertanyaan 3 20 15 0 0 
Pertanyaan 4 20 15 0 0 
Pertanyaan 5 10 25 0 0 
Pertanyaan 6 10 25 0 0 
Pertanyaan 7 27 8 0 0 
Pertanyaan 8 19 16 0 0 
Pertanyaan 9 14 21 0 0 

Pertanyaan 10 6 29 0 0 
 

Pertanyaan pertama adalah menanyakan seberapa tertarik responden tentang 
suvenir yang bernuansa etnik tentang budaya. Dari hasil perolehan data melalui 
kuesioer maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden lebih banyak 
menyukai tentang suvenir yang bernuansa etnik tentang budaya serta berpeluang 
sesuai dengan target Punakawan Display Cards. 

Pertanyaan kedua menanyakan tentang apakah responden sebelumnya 
pernah melihat produk suvenir yang memakai media bahan dasar PCB yang berisi 
tentang informasi tentang tokoh karakter wayang Punakawan.  Dari hasil 
perolehan data melalui kuesioner maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 
responden belum pernah melihat sama sekali tentang produk suvenir yang 
memakai media bahan dasar PCB serta bagi para responden media PCB yang 
dipakai merupakan media yang baru memperkenalakan wayang Punakawan 
melalui produk Punakawan Display Cards. 
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Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang menanyakan tentang tanggapan 
produk Punakawan Display Cards pada media PCB apakah menurut para 
responden sudah baik dalam penyampaian informasi dan gambar visual tokoh 
karakter Punakawan. Hasil pengujian yang dilakukan maka hasil yang didapat 
adalah dapat disimpulkan bahwa menurut para responden sebagian besar 
menjawab media PCB yang dipakai sudah sangat baik. 

Pertanyaan keempat adalah pertanyaan yang membahas tentang apakah 
kemasan Punakawan Display Cards bahan dan desainnya sudah baik. Dari hasil 
pengujian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagian besar menurut responden 
kemasan Punakawan Display Cards, bahan dan desainnya sangat baik. 

Pertanyaan kelima adalah pertanyaan yang menanyakan tentang apakah isi 
handbook yang ada pada Punakawan Display Cards sudah informatif. Dari hasil 
penelitian kepada responden dapat disimpulkan sebagian besar responden 
menjawab handbook Punakawan Display Cards isi yang ada didalamnya 
informatif. 

Pertanyaan keenam adalah pertanyaan yang membahas tentang apakah 
desain website Punakawan Display Cards mudah dipahami tampilan interfacenya. 
Dari hasil responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
mengatakan desain website Punakawan Display Cards mudah dipahami. 

Selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh adalah pertanyaan yang membahas 
tentang setelah responden melihat produk Punakawan  Display Cards menurut 
para responden apakah perlu keberaaan produk souvenir ini untuk membantu 
memperkenalkan wayang Punakawan  sebagai salah satu bagian dari budaya 
indonesia. Hasil penelitian kepada responden dapat diambil kesimpulan bahwa 
menurut para responden keberadaan dari produk Punakawan Display Cards ini 
adalah sangat perlu untuk memperkenalkan salah satu dari budaya indonesia yaitu 
wayang Punakawan. 

Pertanyaan kedelapan adalah pertanyaan yang membahas tentang menurut 
responden apakah secara keseluruhan Punakawan Display Cards, konsep, 
kemasan dan media yang dipakai sudah baik. Dari hasil penelitian pada responden 
maka dapat disimpulkan responden banyak merespon sangat baik keseluruhan 
Punakawan Display Cards baik konsep, kemasan, dan media yang dipakai. 

Pertanyaan kesembilan adalah pertanyaan yang membicarakan tentang 
respon masyarakat setelah melihat Punakawan Display Cards apakah responden 
tertarik dengan produk Punakawan Display Cards sebagai suvenir untuk 
memperkenalkan salah satu budaya indonesia yaitu wayang Punakawan. Dari 
penelitian kepada responden maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 
besar responden menyatakan tertarik dengan produk Punakawan Display Cards. 

Pertanyaan 10 adalah pertanyaan yang membahas tentang tanggapan 
responden setelah melihat produk Punakawan Display Cards apakah masyarakat 
mengetahui tentang tokoh karakter wayang Punakawan. Dari hasil penelitian 
responden dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat setelah 
melihat produk Punakawan Display Cards responden merespon mengetahui 
tentang tokoh karakter wayang Punakawan. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan para responden, responden memberikan 
tanggapan yang positif terhadap produk Punakawan Display Cards. Berdasarkan 
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wawancara dari responden perancangan Punakawan Display Cards dapat diterima 
dan layak sebagai produk suvenir untuk memperkenalkan wayang Punakawan 
kepada masyarakat mancanegara dan domestik. 
 
6. Simpulan 

Dari hasil penelitian dengan kuesioner yang dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa Perancangan Punakawan Display Cards berhasil memperkenalkan wayang 
Punakawan terhadap masyarakat mancanegara maupun masyarakat domestik, 
target tertarik dengan produk Punakawan Display Cards serta  mendapat respon 
yang positif dari responden melalui media PCB yang sebelumnnya masyarakat 
jarang mengetahui melalui media ini. Selain itu dengan adanya perancangan ini 
secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menjaga warisan budaya lokal 
Indonesia. 
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