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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Budaya merupakan sebuah warisan atau hasil karya cipta para leluhur. 

Menurut Lehman, Himstreet, dan Batty mendefinisikan bahwa budaya merupakan  

kumpulan dari pengalaman hidup yang ada pada sekelompok masyarakat tertentu. 

Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, perilaku, & gaya hidup 

suatu masyarakat (www.seputarpengetahuan.com).  

Salah satunya yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah meliputi 

gaya hidup, gaya hidup yang dimaksud adalah berupa permainan tradisional yang 

biasa mereka lakukan pada jaman dahulu.  

Pengertian permainan tradisional menurut Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP, 2006), didalam buku yang berjudul 

“Kumpulan Permainan Anak Tradisional Indonesia” (2006:3). Permainan 

tradisional merupakan salah satu hasil dari budaya yang didalamnya banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan, permainan tradisional lebih dominan 

dimainkan oleh lebih dari satu orang alias berkelompok sehingga mampu melatih 

interaksi dan kerjasama tim. Selain itu, alat atau perlengkapan yang digunakannya 

pun relatif sederhana.  Menurut Dukut Imam Widodo dalam bukunya berjudul 

“Hikajat Soerabaia Tempoe Doeloe” (2008:266), menjelaskan bahwa permainan 

tradisional sangatlah populer pada jaman dahulu ketika teknologi masih belum 

berkembang. Masyarakat pada waktu itu lebih sering menggunakan waktunya 
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untuk beraktivitas, salah satunya yakni dengan memainkan permainan 

tradisional untuk mengisi waktu luang. Permainan tradisional seringkali dimainkan 

oleh anak-anak pada saat itu, biasanya permainan dimulai ketika sepulang sekolah 

sampai petang.  

Permainan tradisional memiliki banyak manfaat yang baik untuk tumbuh 

kembang anak secara fisik maupun mental, Selain itu permainan tradisional 

memiliki manfaat yang bermacam-macam di tiap permainan. Berikut ini adalah 

beberapa contoh permainan tradisional yang memiliki manfaat bagi anak-anak 

yaitu; 

1. Petak umpet, memiliki beberapa manfaat bagi anak antara lain; dapat 

melatih kreatifitas anak dalam mencari tempat persembunyian yang berbeda 

dari temannya, melatih kemampuan berhitung, olahraga, mengasah 

ketelitian, kepekaan, kesabaran, dan ingatan sebagai seorang pencari dalam 

menemukan tempat persembunyian temanya yang bersembunyi (Aisyah, 

2006:43). 

2. Benteng-bentengan, memiliki manfaat bagi anak antara lain; menumbuhkan 

kerja sama tim yang baik, mengasah strategi, olahraga, sportivitas, dan 

bersifat kompetitif (Annajih, 2015:13). 

Menurut santoso, pada jaman sekarang sudah jarang sekali dijumpai 

permainan tradisional yang biasa dilakukan oleh anak-anak karena proses 

memudarnya minat anak terhadap permainan tradisional, karena anak-anak jaman 

sekarang lebih tertarik dengan permainan modern  (www.kompasiana.com/nasib-

permainan-tradisional). 

http://www.kompasiana.com/nasib-permainan-tradisional
http://www.kompasiana.com/nasib-permainan-tradisional
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Berdasarkan pernyataan diatas yang dikutib dari beberapa sumber, maka 

diangkatlah permainan tradisional dalam tugas akhir ini sebagai upaya pelestarian 

budaya agar tidak dilupakan oleh generasi penerus khususnya anak-anak.  

Segmentasi yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu anak-anak berumur 

6-12 tahun. Karena dalam usia 6-12 tahun, anak akan mampu mengasah dan 

menyerap banyak hal melalui permainan yang mereka mainkan. Antara lain, 

melatih interaksi dan komunikasi, keterampilan motorik, kemampuan sosialisasi, 

melatih kerjasama tim jika permainan yang dilakukan secara berkelompok, dan 

kompetisi yang membuat tumbuhnya rasa persaingan kepada anak 

(www.gemalaananda.sch.id). 

Permainan yang dibahas antara lain yaitu petak umpet dan benteng-

bentengan yang merupakan permainan yang terancam punah karena jarangnya 

anak-anak yang memainkanya pada jaman sekarang, padahal dulu permainan ini 

sering dijumpai (forum.liputan6.com/12-permainan-tradisional-anak-anak-yang-

hampir-punah). Ke dua permainan tradisional diatas pada dasarnya bersifat 

olahraga karena para pemain akan dituntut untuk banyak melakukan pergerakan. 

Permainanya pun relatif sederhana dan permainan tersebut dapat dimainkan dimana 

saja.  

Media yang digunakan dalam penyampaian informasi yaitu melalui komik. 

Pengertian komik menurut RA.Kosasih, merupakan media atau alat untuk bercerita. 

dan komik merupakan salah satu bacaan yang banyak digemari oleh anak-anak 

karena cerita yang asik untuk dibaca oleh mereka dan bersifat menghibur 

(Migotuwio, 2013:2).  Di dalam komik juga terdapat gambar-gambar yang menarik 

http://www.gemalaananda.sch.id/
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sebagai penunjang untuk memikat hati si pembaca. Komik juga tidak hanya 

berfungsi sebagai hiburan, tetapi berfungsi sebagai media pembelajaran dan 

merupakan media komunikasi yang cukup kuat untuk menyampaikan suatu pesan 

melalui nilai karakter yang ada didalam komik tersebut Karena pada dasarnya, 

anak-anak memang suka meniru perilaku dari karakter yang mereka sukai 

(Nugraha,dkk, 2013:62,67).  

Menurut Seto Mulyadi, membaca komik merupakan media yang 

menyenangkan bagi anak, karena komik mampu menyediakan sarana hiburan 

sekaligus pembelajaran bagi mereka.  Banyak manfaat yang didapatkan dari 

membaca komik bagi anak-anak selain menjadi media pembelajaran, anak akan 

dituntut untuk berimajinasi dan membayangkan pergerakan tiap tokoh pada komik 

yang ia baca. Dan terutama untuk anak yang belum bisa membaca, media komik 

dapat membantu dalam menvisualisasikan imajinasi mereka melalui gambar yang 

disajikan (Amalia, 2014). 

Media yang digunakan untuk pengaplikasian komik yaitu media cetak 

(buku). Menurut Chris Lie (salah satu founder Re;on Comics, 2013), ia menyatakan 

bahwa komik cetak (buku komik) mempunyai beberapa kelebihan dan ciri khas. 

Dimana komik cetak / buku komik mempunyai bentuk yang nyata, dapat disimpan, 

dan dapat dikoleksi dalam bentuk fisik. Selain itu melalui komik cetak, mampu 

membangun hubungan erat antara komikus dan pembacanya, karena para pembaca 

akan lebih menghargai komikus melalui buku yang mereka beli  

(www.reoncomics.com). 
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Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa buku komik (komik cetak) akan 

diambil dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Dalam proses pembutan buku komik, 

juga akan menggunakan teknik Ditigal Painting.  

Digital Painting merupakan metode penciptaan sebuah seni lukisan digital  

yang membentuk garis, gambar, dan warna yang berbentuk dari point / titik yang 

ada didalam monitor digital (Anjar , 2012:3). Digital painting merupakan media 

kreatif modern yang berkembang pesat, digital painting sering digunakan didalam 

sebuah industri seperti komik, buku ilustrasi, dan lainya (Greenway,dkk, 2009:8). 

Digital Painting memiliki beberapa kelebihan, selain karena penulis lebih 

mengusai media Digital Painting sehingga hasil yang didapat lebih maksimal. 

Selain itu, kelebihan digital painting yang paling menonjol adalah warna yang 

dihasilkan lebih jelas, rata dan mudah dalam mencari pilihan warna, serta apabila 

terjadi kesalahan, proses Editing akan lebih mudah. Dan juga digital painting rata-

rata sering dipakai para komikus untuk membuat komik pada jaman sekarang, 

karena dinilai lebih minim pengeluaran biayanya, karena tidak perlu mengeluarkan 

biaya untuk membeli peralatan seperti pensil, drawing pen, pewarna seperti cat air, 

dan lainya. Karena semua fasilitas tersebut tersedia didalam software (Migotuwio, 

2016:82). 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa buku komik 

dipilih sebagai media utama dalam pelestarian permainan tradisional. Dengan  

demikian, maka diangkatlah judul  “Perancangan Buku Komik Permainan 

Tradisional Dengan Teknik Digital Painting Untuk Anak Usia 6-12 Tahun Sebagai 

Upaya Pelestarian Budaya”. yang akan dibuat dengan menerapkan pesan moral 
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yang berupa kerjasama tim, kekompakan, kebersamaan, gotong royong. Sehingga 

memiliki banyak manfaat bagi anak-anak yang membacanya.  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan dari berbagai sumber pada latar belakang yaitu 

bagaimana merancang buku komik permainan tradisional dengan teknik digital 

painting untuk anak usia 6-12 tahun sebagai upaya pelestarian budaya. 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, batasan  

masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Membuat buku komik sebagai media utama. 

2. Permainan tradisional yang dibahas adalah petak umpet dan benteng-

bentengan. 

3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia komunikatif yang mudah 

dipahami oleh anak-anak. 

4. Menggunakan teknik digital painting. 

5. Menggunakan karakter manga. 

6. Perancangan beberapa media pendukung yaitu X-banner, poster, dan 

Sticker. 
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1.4. Tujuan Perancangan 

  Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam rumusan masalah. Sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan 

Tugas Akhir adalah:  

1. merancang buku komik yang mampu melestarikan permainan tradisional 

kepada anak usia 6-12 tahun. 

2. Merancang buku komik yang mampu memberikan informasi mengenai 

permainan tradisional. 

1.5.   Manfaat Perancangan 

1.5.1.  Manfaat Toritis: 

1. Menambah referensi bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual dalam 

melakukan perancangan khususnya perancangan buku komik yang 

membahas tentang permainan tradisional. 

2. Meningkatkan kemampuan memberikan solusi terhadap perancangan buku 

komik dan pembahasan tentang permainan tradisional. 

1.5.2.  Manfaat Praktis: 

1. Menambah referensi buku komik berbasis tradisional, khususnya 

permainan tradisional. 

2. Menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada dan diharapkan mampu 

berkembang dimasyarakat luas 
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