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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Pada tahapan ini akan membahas hasil pengumpulan data dan analisa data 

yang telah didapatkan dari lapangan guna mendapatkan data-data mengenai 

permainan tradisional yang diangkat didalam penelitian ini (petak umpet dan 

benteng-bentengan) yang meliputi; observasi, wawancara, kuesioner, studi 

eksisting, dan studi literatur. Dari data-data yang diperoleh tersebut akan menjadi 

acuan untuk menentukan STP, USP, dan SWOT yang kemudian akan digunakan 

dalam mencari key communication messege.  

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi dan Wawancara  

 

Gambar 4.1 Wawancara Dengan DISPORA Surabaya. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 
Berdasarkan wawancara dengan Indah Sriutami, SE, MM selaku Kepala 

Bidang Olahraga Rekreasi dari DISPORA (Dinas Pemuda Dan Olahraga),  
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sekaligus ketua KOTI Surabaya (Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia) 

cabang Surabaya. Maka diperolehlah data mengenai permainan tradisional sebagai 

berikut: 

1. Bermula dari minat masyarakat terhadap permainan tradisional yang saat ini 

sedang mulai tumbuh. Hal tersebut dapat diketahui dari sebuah event yang 

diadakan oleh DISPORA di berbagai tempat yang mendapatkan respon positif 

dari masyarakat. Pada event tersebut diadakan total 11 permainan yakni: gobak 

sodor, benteng-bentengan, bakiak, egrang, bambu dorong, sumpitan, kasti, lari 

balok, lari batok, gepuk bantal, dan gasingan. Sedangkan untuk petak umpet 

masih belum bisa dilaksanakan karena faktor lokasi dan ketersediaan tempat 

yang cocok untuk bermain. 

2. Selanjutnya beberapa faktor penyebab penurunan jumlah anak yang bermain 

menurut Indah Sriutami, SE, MM. Yang beranggapan bahwa faktor penyebab 

permainan tradisional adalah kurangnya lahan yang luas untuk bermain. Saat 

ini lahan yang luas memang susah untuk dicari dibandingkan jaman dahulu, 

bahkan dikampung pun sekarang sudah sulit untuk mendapatkan lahan kosong 

untuk bermain karena banyak dipakai untuk keluar masuk kendaraan, oleh 

karena itu saat ini jarang sekali dijumpai anak-anak yang memainkan 

permainan tradisional dikampung. Disamping itu perilaku orang tua yang 

membatasi anaknya untuk bermain juga menjadi salah satu faktor. Padahal 

permainan tradisional memiliki banyak manfaat positif bagi anak-anak yang 

memainkanya. 
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3. Menurut Indah Sriutami, SE, MM, beberapa manfaat yang akan didapatkan 

anak dalam bermain permainan tradisional khususnya petak umpet dan 

benteng-bentengan adalah: 

a. Petak Umpet: 

1.   Melatih insting  

1. Melatih saraf otak, pendengaran, dan pengelihatan 

2. Bersifat olahraga yang baik untuk tubuh. 

3. Melatih kreativitas dalam menemukan tempat persembunyian 

b. Benteng-Bentengan: 

1. Melatih strategi dan pola berpikir 

2. Motorik akan bekerja dari ujung kaki sampai ujung kepala 

3. Melatih kerjasama tim 

4. Bersifat olahraga 

5. Melatih kesabaran 

6. Menumbuhkan rasa persaingan 

4. Menurutnya juga, permainan tradisional tidak dikhususkan untuk suatu 

golongan, baik tua, muda, dan anak-anak bisa memainkanya. kecuali beberapa 

permainan yang memang tidak bisa dimainkan anak-anak seusia TK, seperti 

lari balok dan lari batok dikarenakan fisik mereka yang belum memumpuni 

untuk memainkan permainan tersebut. 
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4.1.2 Kuesioner 

Berdasarkan angket / kuesioner yang disebar pada 50 siswa SDN Medokan 

Ayu 2, guna mendapatkan informasi mengenai tanggapan target audiens terhadap 

buku komik permainan tradisional yang akan dibuat.  

 

Gambar 4.2 Penyebaran Kuesioner Di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Gambar 4.3 Penyebaran Kuesioner Di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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pertanyaan yang diajukan meliputi pengetahuan mengenai permainan 

tradisional, ketertarikan terhadap buku komik bertema permainan tradisional, serta 

pemilihan jenis karakter yang menarik menurut siswa / siswi SDN Medokan Ayu 2 

Surabaya.  Berikut ini adalah hasil data dari kuesioner yang telah disebar : 

1. Pengetahuan Siswa Mengenai Permainan Tradisional 

 
Grafik 4.1 Pertanyaan Kuesioner 1 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 50 responden, sebesar 76% (38 anak) dari total keseluruhan  

responden, mengaku sudah mengetahui apa itu permainan tradisional, sedangkan 

24% (12 anak) masih belum mengetahui apa itu permainan tradisional. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa siswa-siswi SDN Medokan Ayu 2 Surabaya rata-rata sudah 

mengetahui apa itu permainan tradisional. 

  

A. Iya
76%

B. Tidak
24%

Apakah anda mengetahui apa itu permainan 
tradisional?

A. Iya B. Tidak
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2. Pengetahuan Siswa Mengenai Permainan Petak Umpet 
 

 

Grafik 4.2 Pertanyaan Kuesioner 2 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 50 responden, sebesar 90% (45 anak) dari total keseluruhan  

responden, mengaku sudah mengetahui apa itu permainan petak umpet, sedangkan 

10% (5 anak) masih belum mengetahui apa itu permainan petak umpet. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar murid SDN Medokan Ayu 2 telah mengetahui 

apa itu permainan petak umpet. 

  

90%

10%

Apakah anda mengetahui permainan petak 
umpet?

A. Iya B. Tidak
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3. Jumlah Siswa Yang Pernah Memainkan Petak Umpet. 

 

Grafik 4.3 Pertanyaan Kuesioner 3 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 50 responden, sebesar 90% (45 anak) dari total keseluruhan  

responden, mengaku sudah pernah memainkan permainan petak umpet, sedangkan 

10% (5 anak) masih belum pernah memainkan petak umpet. Kesimpulan yang 

didapatkan disini merupakan data valid dengan pertanyaan sebelumnya yang 

memiliki hasil sama persis yakni, jumlah anak yang tidak mengetahui petak umpet 

dan belum pernah memainkanya berkisar 10%  

 

 

  

90%

10%

Apakah anda pernah memainkan 
permainan petak umpet? 

A. Iya B. Tidak
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4. Pengetahuan Siswa Mengenai Permainan Benteng-Bentengan. 
 

 

Grafik 4.4 Pertanyaan Kuesioner 4 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 50 responden, sebesar 78% (39 anak) dari total keseluruhan  

responden, mengaku sudah mengetahui apa itu permainan benteng-bentengan, 

sedangkan 22% (11 anak) masih belum mengetahui apa itu permainan benteng-

bentengan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar murid SDN Medokan Ayu 

2 telah mengetahui apa itu permainan benteng-bentengan.   

 

  

78%

22%

Apakah anda juga mengetahui permainan 
benteng-bentengan? 

A. Iya B. Tidak
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5. Jumlah Siswa Yang Pernah Memainkan Benteng-Bentengan. 

 
Grafik 4.5 Pertanyaan Kuesioner 5 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 50 responden, sebesar 66% (33 anak) dari total keseluruhan 

responden, mengaku sudah pernah memainkan permainan benteng-bentengan, 

sedangkan 34% (17 anak) masih belum pernah memainkan benteng-bentengan. 

Kesimpulan yang didapatkan disini adalah data yang didapatkan dari pertanyaan no 

5 tidak sesuai dengan data pada pertanyaan no 4 yang berarti, 12% (6 anak) 

memiliki pengetahuan terhadap permainan benteng-bentengan namun mereka 

belum pernah memainkanya secara langsung. 

 

  

66%

34%

Apakah anda pernah memainkan permainan 
benteng-bentengan?

A. Iya B. Tidak
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6. Jumlah Siswa Yang Mengetahui Bahwa Petak Umpet Dan Benteng-
Bentengan Termasuk Jenis Permainan Tradisional. 
 

 

Grafik 4.6 Pertanyaan Kuesioner 6 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dari total 50 responden, sebesar 72% (36 anak) dari total keseluruhan  

responden, mengaku sudah mengetahui bahwa benteng-bentengan dan petak umpet 

termasuk jenis permainan tradisional, sedangkan 28% (14 anak) masih belum 

mengetahuinya. Dari data tersebut akan dianalisa dengan hasil pertanyaan no 1 

yang memiliki hasil sejumlah 76% (38 anak) yang telah mengetahui permainan 

tradisional. Bila dicocokan dengan pertanyaan no 6 yang memiliki sejumlah 72% 

(36 anak) yang mengetahui bahwa permainan petak umpet dan benteng-bentengan 

merupakan salah satu dari sekian banyak jenis permainan tradisional yang ada 

diindonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa sejumlah 4% (2 anak) telah 

mengetahui apa itu permainan tradisional namun tidak mengenali jenis-jenisnya. 

  

72%

28%

Tahukah anda bahwa permainan petak umpet 
dan benteng-bentengan termasuk dalam 

permainan tradisional?

A. Iya B. Tidak
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7. Jumlah Siswa Yang Suka Membaca Komik. 
 

 

Grafik 4.7 Pertanyaan Kuesioner 7 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dari total 50 responden, sebesar 86% (43 anak) dari total keseluruhan 

responden, suka membaca komik, sedangkan 14% (7 anak) tidak suka membaca 

komik. dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar murid-

murid SDN Medokan Ayu 2 suka membaca komik.  

  

86%

14%

Apakah anda suka membaca komik?

A. Iya B. Tidak
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8. Jumlah Siswa Yang Sering Membaca Komik. 
 

 

Grafik 4.8 Pertanyaan Kuesioner 8 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Dari total 50 responden, sebesar 58% (29 anak) dari total keseluruhan 

responden, mengaku sering membaca komik, sedangkan 42% (21 anak) jarang 

membaca komik. berdasarkan data diatas jika dianalisa dari pertanyaan sebelumnya 

yang memperoleh sebesar 86% (43 anak) yang suka membaca komik dengan 

tingkat keseringan mereka membaca komik yang berkisar 58% (29 anak). maka 

dapat disimpulkan bahwa sebagian murid dengan jumlah 28% (14 anak) memang 

suka membaca komik, namun tidak sering membacanya. 

 

 

 

 

58%

42%

Apakah anda sering membaca komik?

A. Iya B. Tidak
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9. Jumlah Siswa Yang Tertarik Dengan Penciptaan Buku Komik Permainan 
Tradisional. 
 

Grafik 4.9 Pertanyaan Kuesioner 9 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 
Dari total 50 responden, sebesar 86% (43 anak) dari total keseluruhan 

responden, mengaku tertarik dengan buku komik permainan tradisional yang akan 

dibuat, sedangkan 14% (7 anak) tidak tertarik. Dari data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden merasa tertarik dengan buku komik yang akan 

dibuat pada penelitian ini. Data tersebut juga akan dijadikan sebagai penunjang 

alasan pemilihan media komik sebagai penyampaian informasi mengenai 

permainan tradisional untuk target audiens anak-anak dengan krisaran usia 6-12 

tahun. 

  

86%

14%

Apakah anda tertarik jika ada buku komik yang 
menceritakan tentang permainan tradisional (petak 

umpet dan benteng-bentengan), sehingga anak-anak 
membacanya dapat mengetahui tentang permainan 

tersebut?

A. Iya B. Tidak
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10. Jumlah Siswa Yang Tertarik Dengan Gaya Penggambaran Karakter Untuk 
Buku Komik. 

 
Gambar 4.3 Konsep Awal Karakter 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

 
Grafik 4.10 Pertanyaan Kuesioner 10 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

  

80%

20%

Berikut ini adalah sketsa karakter yang akan dibuat 
pada buku komik, pilihlah salah satu yang menarik 

menurut anda!

A B
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Dari total 50 responden, sebesar 80% (40 anak) dari total keseluruhan 

responden, lebih menyukai desain karakter A, sedangkan 20% (10 anak) lebih 

menyukai karakter B. dari data yang didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar murid SDN Medokan Ayu 2 lebih menyukai desain karakter A yang 

mengadopsi karakter gaya manga dari pada desain karakter B. Data tersebut juga 

akan digunakan sebagai acuan didalam pembuatan buku komik permainan 

tradisional yang akan mengadopsi karakter dengan gaya manga. 

Setelah didapatkanya data-data diatas, maka dibuatlah desain alternatif 

karakter berdasarkan hasil kuesioner no 10 (bahwa murid SDN Medokan Ayu 2 

sebagian besar menyukai karakter bergaya manga). dengan menggunakan 

kuesioner lanjutan yang berisi pemilihan karakter yang menarik menurut murid 

SDN Medokan Ayu 2. Berikut ini adalah hasilnya: 

11. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Utama Yang Menarik Menurut Murid 
SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.4 Desain Karakter 1 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Grafik 4.11 Pertanyaan Kuesioner 11 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 30 responden, sebesar 24% (7 anak) mengaku tertarik dengan 

desain karakter A, 56% (17 anak) lebih tertarik dengan desain karakter B, 

sedangkan 20% (6 anak) sisanya menyukai desain karakter C. Dari data tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain karakter 

B dengan perolehan suara sebesar 56%, maka desain karakter B yang akan 

digunakan didalam buku komik permainan tradisional ini. 

  

24%

56%

20%

Berikut ini merupakan desain karakter utama didalam 
buku komik yang akan dibuat, pilihlah salah satu yang 

paling menarik menurut anda !

A. B. C.
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12. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Utama Perempuan Yang Menarik 
Menurut Murid SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.5 Desain Karakter 2 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Grafik 4.12 Pertanyaan Kuesioner 12 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 30 responden, sebesar 14% (4 anak) mengaku tertarik dengan 

desain karakter A, 40% (12 anak) tertarik dengan desain karakter B, sedangkan 46% 

14%

40%

46%

Berikut ini merupakan desain karakter utama perempuan 
didalam buku komik yang akan dibuat, pilihlah salah satu 

yang paling menarik menurut anda !

A B C
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(14 anak) sisanya lebih menyukai desain karakter C. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain karakter C 

dengan perolehan suara sebesar 46%, maka desain karakter C yang akan digunakan 

didalam buku komik permainan tradisional ini. 

13. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Pendukung / Sampingan Yang Menarik 
Menurut Murid SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.6 Desain Karakter 3 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Grafik 4.13 Pertanyaan Kuesioner 13 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 30 responden, sebesar 36% (11 anak) mengaku tertarik dengan 

desain karakter A, 14% (4 anak) tertarik dengan desain karakter B, sedangkan 50% 

(15 anak) sisanya lebih menyukai desain karakter C. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain karakter C 

dengan perolehan suara sebesar 50%, maka desain karakter C yang akan digunakan 

didalam buku komik permainan tradisional ini. 

  

36%

14%

50%

Berikut ini merupakan desain karakter sampingan / 
pendukung didalam buku komik yang akan dibuat, pilihlah 

salah satu yang paling menarik menurut anda !

A B C
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14. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Pendukung / Sampingan Yang Menarik 
Menurut Murid SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.7 Desain Karakter 4 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Grafik 4.14 Pertanyaan Kuesioner 14 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 30 responden, sebesar 30% (9 anak) mengaku tertarik dengan 

desain karakter A, 43% (13 anak) lebih tertarik dengan desain karakter B, 

30%

43%

27%

Berikut ini merupakan desain karakter sampingan / 
pendukung didalam buku komik yang akan dibuat, 

pilihlah salah satu yang paling menarik menurut anda !

A B C
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sedangkan 27% (8 anak) sisanya tertarik dengan desain karakter C. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain 

karakter B dengan perolehan suara sebesar 43%, maka desain karakter B yang akan 

digunakan didalam buku komik permainan tradisional ini. 

15. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Pendukung / Sampingan Yang Menarik 
Menurut Murid SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.8 Desain Karakter 5 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Grafik 4.15 Pertanyaan Kuesioner 15 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Dari total 30 responden, sebesar 7% (2 anak) tertarik dengan desain karakter 

A, 76% (23 anak) lebih tertarik dengan desain karakter B, sedangkan 16% (5 anak) 

sisanya tertarik dengan desain karakter C. Dari data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain karakter B dengan 

perolehan suara sebesar 76%, maka desain karakter B yang akan digunakan didalam 

buku komik permainan tradisional ini. 

  

7%

77%

16%

Berikut ini merupakan desain karakter sampingan / 
pendukung didalam buku komik yang akan dibuat, 

pilihlah salah satu yang paling menarik menurut anda !

A B C



48 
 

 
 

16. Pemilihan Desain Alternatif Karakter Pendukung / Sampingan Yang Menarik 
Menurut Murid SDN Medokan Ayu 2 

 

Gambar 4.9 Desain Karakter 6 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Grafik 4.16 Pertanyaan Kuesioner 16 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

53%

30%

17%

Berikut ini merupakan desain karakter sampingan / 
pendukung didalam buku komik yang akan dibuat, 

pilihlah salah satu yang paling menarik menurut anda!

A B C
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Dari total 30 responden, sebesar 53% (16 anak) mengaku tertarik dengan 

desain karakter A, 30% (9 anak) tertarik dengan desain karakter B, sedangkan 17% 

(5 anak) sisanya tertarik dengan desain karakter C. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden lebih menyukai desain karakter A 

dengan perolehan suara sebesar 53%, maka desain karakter A yang akan digunakan 

didalam buku komik permainan tradisional ini. 

4.1.3 Studi Literatur 

Dalam studi literatur yang akan digunakan adalah beberapa jurnal pada 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penurunan minat anak-anak 

terhadap permainan tradisional.  

1. Jurnal pertama 

Yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Okky Rachma Fajrin 

pada tahun 2015 yang berjudul “Eksistensi Tingkat Pengunaan Teknologi Mobile 

Gadget dan Eksistensi Permainan Tradisional pada Kalangan Anak Sekolah Dasar 

di SDNU-1 Trate Gresik”. Dari observasi yang telah dilakukan dengan melibatkan 

88 siswa / siswi, diperoleh sebuah kesimpulan mengenai intensitas dalam bermain 

permainan tradisional yang telah didapatkan yaitu: bahwa para responden masih 

mengenal dan bermain permainan tradisional, sehingga ke eksistensian permainan 

tradisional ini masih ada. Namun para siswa-siswi ini tidak terlalu sering bermain 

permainan tradisional, Melainkan mereka lebih cenderung senang bermain / 

menghabiskan waktu di dalam rumah daripada dilapangan / luar rumah. Dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa eksistensi permainan tradisional di Kota Gresik 

khususnya di SDNU-1 Trate Gresik masih ada namun jarang dimainkan.  

2. Jurnal Kedua 
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 Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Nugraha dan Yevi Pratama 

pada tahun 2016 yang berjudul “Memudarnya Minat Anak-Anak Terhadap 

Permainan Tradisional di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar”, 

yang bertujuan untuk menganalisa faktor apa saja penyebab pemudaran minat anak-

anak terhadap permainan tradisional.  

 Penelitian tersebut menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Sasaran utama 

penelitian adalah anak-anak di Desa Rejasari dan sasaran pendukungnya adalah 

orangtua, guru, dan tokoh budaya setempat. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan 

observasi.  

 Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab yang didapatkan dari hasil 

pengumpulan data yang meliputi;  

a. Karena berkurangnya lahan kosong yang biasa digunakan anak-anak untuk 

bermain, banyak lahan kosong yang kini dijadikan sebagai bangunan/tempat 

industri. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyediakan berbagai 

fasilitas yang lebih menyenangkan. 

c. Kurangnya keperdulian masyarakat terhadap permainan tradisional, jaman 

sekarang orang tua jarang sekali memberi edukasi kepada anak mereka agar 

mau memainkan permainan tradisional, orang tua lebih senang jika anak 

mereka memainkan permainan berbasis IT karena anak cenderung akan lebih 

betah dirumah. 

d. Serta faktor lingkungan yang dipenuhi dengan permainan modern.  

4.1.4 Studi Eksisting 
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Studi Eksisting yang digunakan yaitu buku komik karya Rohry Dinda Pinasti 

yang merupakan mahasiswa STIKOM Surabaya jurusan DKV 2011, dalam 

penelitianya yang berjudul “Penciptaan Buku Komik sebagai Upaya Pengenalan 

Permainan Tradisional Kepada Remaja” dia menciptakan buku komik yang 

berjudul “AGILITY”.  

 

Gambar 4.10 Studi Eksisting, Buku Komik AGILITY 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017 

 
Pemilihan buku komik ini berdasar pada kesamaan tema yang diangkat yaitu 

permainan tradisional, serta kesamaan media yang dibuat yaitu buku komik. Dalam 

buku ini, mengangkat permainan kelereng dan gobak sodor. Buku ini memiliki 

target audiens para remaja SMP yang bertujuan sebagai upaya pengenalan. 
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Kandungan isi dalam buku komik AGILITY yakni, menceritakan tentang 

petualangan seorang anak bernama Bayu yang berusia 15 tahun, menempuh 

perjalanan jauh untuk menemui kakeknya yang berada di suatu desa. Pada suatu 

perjalanan ia menemui berbagai macam anak yang memainkan permainan berbeda-

beda, mulai dari kelereng sampai gobak sodor. Dan ia pun tertarik untuk ikut 

bermain bersama sekelompok anak yang ia temui di setiap perjalanan.  

1. Keunggulan Buku 

Memiliki alur cerita yang simple, Penggambaran karakter yang konsisten, 

karakter utama yang enerjik dan memiliki ketertarikan dengan suatu hal yang 

ia lihat, menghadirkan karakter protagonis dan antagonis, menampilkan 

pengenalan karakter pada awal halaman, penggunaan layout panel yang simple, 

serta memberikan halaman ekstra dan sesi quiz di akhir halaman. 

2. Kelemahan Buku 

Penggunaan warna hitam putih pada isi halaman yang cenderung kurang 

menggambarkan suasana yang ada dalam buku komik tersebut, menampilkan 

cerita yang tidak diusut secara tuntas alias merupakan jenis cerita bersambung 

sehingga memiliki akhir cerita yang menggantung.    
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4.2    Konsep dan Keyword 

Berdasarkan data yang terhimpun melalui wawancara. observasi, studi 

literatur, dan survey atau kuesioner yang nantinya akan digunakan sebagai acuan 

untuk Analisa data keseluruhan. 

4.2.1 Analisis Segmentasi, Targeting, Positinioning (STP) 

Analisa STP dalam perancangan ini mengacu pada kuesioner yang disebarkan 

kepada 50 siswa SDN Medokan Ayu 2 Surabaya. 

1.  Segmentasi 

Segmentasi yang digunakan dari penelitian ini akan dibagi dalam beberapa 

kelompok yakni dari segi demografis, geografis dan psikografis. Berikut ini adalah 

pembagian pasar untuk buku komik permainan tradisional adalah sebagai berikut: 

a. Demografis  

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan perempuan. 

Usia     : 25 hingga 50 tahun. 

Status Keluarga   : Sudah menikah. 

Profesi    : Pegawai negeri/swasta, dan  

 wiraswasta. 

SES (Socio-economics Status) : Tipe A dengan pengeluaran lebih  

 dari  Rp 3.000.000 / bulan. 

b. Geografis 

Wilayah    : Kota Surabaya. 

Kepadatan Populasi   : Metropolis. 
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c. Psikografis 

Orang tua yang memiliki anak berusia 6-12 tahun yang belum mengetahui 

/ belum pernah memainkan permainan tradisional (petak umpet dan 

benteng-bentengan), serta  memiliki ketertarikan terhadap buku komik 

bertema permainan tradisional. 

 

2. Targeting 

Berdasarkan segmentasi pasar yang telah disebutkan diatas, maka target market 

dari buku komik permainan tradisional dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia   : 6 – 12 tahun 

Profesi   : Pelajar SD 

 

3. Positioning 

buku komik permainan tradisional akan memposisikan diri sebagai media 

dalam melestarikan budaya khususnya permainan tradisional melalui buku komik 

yang banyak digemari oleh anak usia 6-12 tahun. 
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4.2.2 Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Preposition yang dimiliki dalam buku komik ini adalah. Buku 

ini memberikan informasi mengenai permainan tradisional khususnya petak umpet 

dan benteng-bentengan. Mulai dari tata cara bermain yang dilakukan melalui 

pengkomunikasian karakter yang akan ditampilkan, baik dari menjelaskan tata cara 

bermain serta memperagakannya agar audiens lebih paham mengenai permainan 

yang diangkat, yakni petak umpet dan benteng-bentengan.  

Dalam proses perancangan buku komik akan menggunakan penggabungan 

antara ilustrasi dan teks yang akan disusun dengan mengunakan layout panel yang 

simple agar mudah dipahami oleh anak-anak. Dan  di tiap halaman akan 

ditampilkan secara full color dengan menggunakan teknik digital painting yang 

memiliki kelebihan dari segi kerataan warna dan kecerahan yang dihasilkan. Hal 

ini dapat digunakan sebagai keunikan tersendiri, mengingat rata-rata komik jaman 

sekarang banyak yang ditampilkan secara hitam putih saja. Sehingga diharapkan 

akan mampu menarik perhatian mereka terhadap permainan tradsiional yang 

diangkat dalam buku komik ini. 

 

4.2.3 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Dengan menganalisa SWOT akan mampu menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi didalam penelitian ini, 

dari pengidentifikasian yang ditemukan tersebut akan mampu menentukan strategi 

yang tepat dalam proses perancangan buku komik. berikut ini merupakan tabel 

S.W.O.T yang digunakan didalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1 Tabel SWOT Perancangan Buku Komik Permainan Tradisional 
 
                         

 

 

                       Internal 

 

 

        External 

Strength Weakness 

• Buku komik tidak hanya 
sebagai hiburan, tetapi 
juga mampu dijadikan 
sebagai sarana 
pembelajaran bagi anak-
anak melalui pesan moral 
yang terkandung 
didalamnya. 

• Banyak anak-anak yang 
gemar membaca buku 
komik. 

• Tidak semua anak 
tertarik dengan 
permainan tradisional. 

,Opportunities Strength – Opportunities Weakness – 
Opportunities 

• Buku komik mampu 
dijadikan sebagai 
koleksi fisik. 

• Dapat dijadikan 
sarana untuk 
memperkenalkan 
permainan tradisional 
melalui buku komik. 
 

• Memberikan petunjuk cara 
bermain sekaligus 
informasi mengenai 
permainan tradisional 
(petak umpet dan benteng-
bentengan), sehingga 
dapat mengenalkan 
permainan tersebut kepada 
anak-anak. 

• Menyajikan cerita 
yang tidak hanya 
berfokus pada tema 
kebudayaan saja, tetapi 
dengan menambahkan 
genre lain, seperti 
komedi dan aksi. 
Sehingga membuat 
pembaca menjadi tidak 
bosan. 

Threat Strength – Threat Weakness – Threat 

• Hadirnya komik 
jepang yang lebih 
disukai oleh anak-
anak. 
 

• Membuat buku komik 
dengan mengadopsi 
karakter manga, untuk 
menarik perhatian anak-
anak. 
 

• Membuat buku komik 
bertema permainan 
tradisional yang 
mampu memberikan 
nuansa modern 
melalui penggambaran 
karakter dan 
background yang 
ditampilkan.  

STRATEGI UTAMA: Merancang buku komik permainan tradisional sebagai 
upaya pelestarian budaya yang disajikan dalam genre aksi dan komedi, yang 
menampilkan nuansa modern melalui penggambaran karakter maupun background 
yang ditampilkan. 

 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017  
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4.2.4 Keyword 

Tabel 4.2 Keyword Perancangan Buku Komik Permainan Tradisional 
 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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4.2.5 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisis keyword yang didapat, maka konsep yang telah 

ditetapkan dalam perancangan buku komik permainan tradisional ini adalah  

“DELIGHTFUL” yang bisa diartikan sebagai suatu hal yang menyenangkan / 

menggembirakan menurut KBBI.  

Dari keyword yang didapatkan, maka selanjutnya akan dijadikan sebagai 

konsep dasar untuk pembuatan karya. Berdasarkan konsep yang didapat yaitu 

“DELIGHTFUL”, peneliti akan berfokus untuk membuat buku ini menjadi media 

pengenalan jenis permainan tradisional yang menyenangkan untuk anak usia 6-12 

tahun.  
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4.3 Perancangan Kreatif 

4.3.1 Tujuan Kreatif 

 Tujuan dari perancangan buku komik ini adalah untuk melestarikan budaya 

khususnya permainan tradisional, serta memberi pengetahuan mengenai permainan 

tradisional yang diangkat yaitu permainan petak umpet dan benteng-bentengan 

melalui media komik. Yang diharapkan juga dapat meningkatkan minat anak-anak 

terhadap permainan tradisional. 

4.3.2 Strategi Kreatif 

Dalam proses penciptaan buku komik, akan disusun dari penggabungan antara 

ilustrasi dan teks yang akan ditampilkan secara menarik serta penggunaan layout 

panel yang simple agar mudah dipahami. Dengan pengkomunikasian melalui 

karakter yang ada didalam buku komik tersebut yang akan ditampilkan baik dari 

menjelaskan tata cara bermain serta memperagakannya agar audiens lebih paham 

mengenai permainan tradisional. Dan  di tiap halaman akan ditampilkan secara full 

color dengan menggunakan teknik digital painting yang memiliki kelebihan dari 

segi kerataan warna dan kecerahan yang dihasilkan sehingga dapat merangsang 

minat baca target audiens. Selain itu, visual yang dihasilkan dari ilustrasi juga dapat 

membantu imajinasi pembaca dan membantu memahami pesan dalam buku komik 

tersebut.  

Berikut ini adalah unsur-unsur yang akan digunakan dalam proses pembuatan 

buku komik permainan tradisional, yakni: 
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1. Ukuran dan halaman buku 

Jenis buku   : Buku komik 

Dimensi buku  : 148 x 210 mm  

Jumlah halaman  : 60 Halaman 

Gramatur isi buku  : 150 gram 

Gramatur cover  : 310 gram 

Finishing   : Jilid soft cover, dan laminasi doff. 

 

2. Ukuran Buku Komik 

Dalam perancangan buku komik permainan tradisional akan menggunakan 

ukuran kertas A5 (14.8 x 21cm) dengan posisi potrait. Ukuran tersebut 

merupakan ukuran yang umum dipakai dalam pembuatan komik. Serta ukuran 

tersebut merupakan ukuran yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana 

karena tidak banyak memakan tempat. 

 

3. Struktur buku 

a. Cover depan 

b. Halaman copyright 

c. Pengenalan Karakter 

d. Daftar isi 

e. Halaman pembuka 

f. Isi 

g. Halaman penutup 

h. Cover belakang  
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4. Bahasa 

Bahasa yang digunakan pada buku komik permainan tradisional ini akan 

menggunakan Bahasa Indonesia komunikatif yang mudah dipahami oleh target 

audiens sehingga penyampaian isi cerita dapat diterima dengan baik.  

 

5. Teknik Visualisasi 

Dalam proses pengerjaan buku komik, akan menggunakan teknik digital 

painting. Yang dimana dalam teknik ini akan menggunakan media digital secara 

menyeluruh, mulai dari sketsa, pewarnaan, layout, dan editing akan dilakukan 

secara digital. Yang akan disusun dari penggabungan antara ilustrasi dan teks yang 

akan ditampilkan secara menarik serta penggunaan layout panel yang simple agar 

mudah dipahami. Dan  di tiap halaman akan ditampilkan secara full color dengan 

menggunakan teknik digital painting yang memiliki kelebihan dari segi kerataan 

warna dan kecerahan yang dihasilkan.  

 

6. Tipografi 

Jenis huruf yang dipilih adalah jenis sans serif, jenis huruf sans serif adalah jenis 

huruf yang tidak memiliki ekor dan bersifat solid. Alasan memilih jenis font ini 

adalah karena sifatnya yang fungsional. 

Untuk judul akan digunakan font type bubble yang terlihat childish, sesuai 

dengan target segmentasi yaitu anak-anak usia 6-12 tahun. yaitu jenis font Dragon 

Ball dan font bubblebath. 
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Gambar 4.3 Jenis Font Dragon Ball 
Sumber : www.Google.com 

  

 

Gambar 4.4 Jenis Font Bubblebath 
Sumber : www.Google.com 

  

Dalam penggunaan font untuk pengisian balon kata pada buku komik ini, akan 

digunakan font “Comic Sans”, comic sans merupakan font  bawaan windows. 

Alasan memilih font ini karena sesuai dengan namanya, font ini memang dirancang 

untuk pembuatan komik serta font ini terlihat luwes dan tidak terlalu kaku. 



63 
 

 
 

Sedangkan untuk SFX (Sound effect) pada komik, akan menggunakan jenis font 

yang tegas yakni font “SF Slapstick Comic”, font ini memiliki bentuk yang kaku 

dan sering digunakan dalam dialog dengan nada tinggi / berteriak didalam komik. 

 

Gambar 4.5 Jenis Font Comic Sans 
Sumber: http://s3.amazonaws.com, 2017 

 

 

Gambar 4.6 Jenis Font SF Slapstick Comic 
Sumber: http://s3.amazonaws.com, 2017 

 

7. Warna  

Warna yang dipakai dalam perancangan buku komik permainan tradisional ini 

berdasar pada konsep “Delightful”, maka dari itu dipilihlah warna yang mampu 

menggambarkan konsep delightful yakni adalah warna berjenis pastel. Warna 

pastel merupakan warna yang mendekati warna terang atau warna putih. Warna 
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pastel juga sering disebut warna lembut dan menyenangkan untuk dilihat. Jenis 

warna ini merujuk kepada warna-warna muda, seperti merah muda, hijau muda, 

coklat muda, dan lainya. Penggunaan warna muda ini dirasa sesuai untuk buku 

komik ini, mengingat target audiens adalah generasi muda / anak-anak. 

 

Gambar 4.7 Contoh Warna Pastel. 
Sumber: http://orig14.deviantart.net, 2017 

 

8. Judul 

Judul buku yang digunakan dalam perancangan buku komik permainan 

tradisional ini adalah “Ayo Dolan” yang berarti ajakan untuk bermain / bersenang-

senang menurut KBBI. Kata ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari konsep yang 

sesuai dengan “Delightful”. 

Kata “ayo dolan” bisa diartikan sebagai permulaan, yang pada dasarnya 

permainan bisa dilakukan karena sebuah ajakan untuk bermain. dan pemilihan kata 

tersebut dirasa cocok dijadikan sebagai judul, karena judul merupakan sebuah 

permulaan dari sebuah buku yang mampu menggambarkan secara menyeluruh 

tentang maksud dan tujuan dari isi buku. 

9. Tema cerita 
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Tema yang digunakan dalam perancangan buku komik permainan tradisional 

ini adalah mengenai kehidupan / keseharian sekelompok anak-anak yang sedang 

memainkan permainan tradisional (petak umpet dan benteng-bentengan). Dengan 

pembuatan dialog yang mengajak para pembaca untuk ikut berinteraksi dengan 

karakter yang ada didalam buku komik tersebut.  

 

10. Latar tempat 

Latar tempat yang akan digunakan dalam cerita ini berdasarkan tema yang 

diangkat adalah sebuah lapangan / lahan yang luas, karena permainan tradisional 

umumnya membutuhkan lapangan / lahan yang luas untuk memainkanya, terutama 

pada permainan yang diangkat yakni petak umpet dan benteng-bentengan. 

 

11. Sinopsis 

Cerita bermula ketika seorang anak bernama Rio akan memberikan informasi 

tentang permainan tradisional kepada para pembaca. Disini Rio akan menjelaskan 

tentang permainan tradisional petak umpet sekaligus memperlihatkan tata cara 

bermainnya.  Dimulai dari apa saja yang dilakukan untuk memainkan permainan 

petak umpet, seperti apa saja tugas si pencari, dan hal apa saja yang perlu dilakukan 

sebagai si pencari saat menemukan pemain lain yang sedang bersembunyi. 

Kemudian pada bagian kedua adalah giliran Nur yang akan memberikan 

informasi tentang permainan tradisional benteng-bentengan, Nur merupakan tokoh 

utama perempuan didalam cerita ini. Disini Nur akan menjelaskan mengenai hal apa 

saja yang dilakukan dalam permainan benteng-bentengan, mulai dari bagaimana 

cara membagi tim, mengetahui benda apa saja yang dapat dijadikan sebagai benteng, 
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dan syarat2 apa saja yang perlu diperhatikan dalam memainkan permainan benteng-

bentengan. 

 

12. Karakter 

Dalam buku komik permainan tradisional ini akan menampilkan sejumlah 6 

karakter yang akan memerankan peran masing-masing. Karakter akan dibuat 

berdasarkan umur target audiens dengan krisaran 6-12 tahun: 

A. Alternatif sketsa desain karakter 

Dalam pembuatan karakter untuk buku komik permainan tradisional ini akan 

menggunakan 3 desain alternatif dengan membedakan beberapa item yang 

dikenakan oleh karakter seperti, baju, celana, dan model rambut.  

 

Gambar 4.8 Desain Alternatif Karakter Utama. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

a) Rio 

Rio, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang merupakan tokoh utama 

didalam cerita ini. Ia memiliki sifat yang percaya diri dan ekspresif saat 
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menanggapi suatu hal. Disini Rio memiliki peran sebagai komunikator yang 

melakukan interaksi kepada para pembaca dengan memberikan informasi 

mengenai permainan tradisional petak umpet.  

 

Gambar 4.9 Desain Alternatif Karakter Utama Perempuan. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

b) Nur 

Nur, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang merupakan tokoh utama 

didalam cerita ini. Disini Nur juga memiliki peran yang sama dengan Rio, yakni 

sebagai komunikator yang melakukan interaksi kepada para pembaca dengan 

memberikan informasi mengenai permainan tradisional benteng-bentengan. 
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Gambar 4.10 Desain Alternatif Sketsa Karakter 3. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

c) Ujang 

Ujang seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang merupakan karakter 

sampingan, dia adalah karakter yang yang cool dan terlihat stylish. Ujang 

memiliki peran sebagai karakter yang merepotkan karena kelincahan dan didalam 

permainan benteng-bentengan. 

 

Gambar 4.11 Desain Alternatif Sketsa Karakter 4. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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d) Joe 

Joe seorang anak laki-laki berbadan gemuk yang berusia 11 tahun dan 

merupakan karakter pendukung dalam cerita ini. Joe berperan sebagai teman satu 

tim Rio dan Nur didalam permainan benteng-bentengan yang bertugas sebagai si 

penjaga benteng. 

 

Gambar 4.12 Desain Alternatif Sketsa Karakter 5. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

e) Fuad 

Fuad seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merupakan karakter 

sampingan, ia memiliki sifat yang ceroboh. Fuad memiliki peran sebagai karakter 

yang suka bertindak tanpa pikir panjang dan hanya mengandalkan instingnya saja. 
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Gambar 4.13 Desain Alternatif Sketsa Karakter 6. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

f) Yemima 

Yemima, ia merupakan seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang 

memiliki peran sebagai karakter sampingan, ia berperan sebagai karakter yang 

memiliki bakat atletis yang luar biasa dengan kecepatan berlari serta kelincahanya 

yang mampu membuat ia menjadi lawan yang sangat merepotkan dalam 

permainan. 
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B. Desain Karakter Terpilih 

Dalam pemilihan desain karakter, ditentukan dari hasil data pembagian 

kuesioner yang disebar di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya, dan berikut ini adalah 

hasil karakter terpilih berdasarkan pada hasil data kuesioner yang telah 

didapatkan: 

a) Rio 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 2 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 2, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  

 

Gambar 4.14 Desain Pilihan 1. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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b) Nur 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 3 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 3, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  

 

Gambar 4.15 Desain Pilihan 2. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

c) Ujang 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 3 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 3, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  



73 
 

 
 

 

Gambar 4.16 Desain Pilihan 3. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

d) Joe 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 3 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 3, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  

 

Gambar 4.17 Desain Pilihan 4. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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e) Fuad 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 2 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 2, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  

 

Gambar 4.17 Desain Pilihan 5. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

f) Yemima 

Desain karakter yang terpilih merupakan desain alternatif ke 1 dari total 

keseluruhan karakter. Karena target audiens lebih menyukai desain ke 1, 

maka desain karakter tersebutlah yang akan dijadikan sebagai karakter 

untuk buku komik permainan tradisional ini.  
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Gambar 4.18 Desain Pilihan 6. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

13. Sketsa Desain Cover  

 

Gambar 4.14 Sketsa Desain Cover 1. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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Gambar 4.15 Sketsa Desain Cover 2. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 

Gambar 4.16 Sketsa Desain Cover 3. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Desain pada semua alternatif cover yang ada, rata-rata menggunakan 

tampilan yang memuat semua karakter yang ada didalam buku komik permainan 

tradisional ini, hal ini bertujuan agar semua karakter yang telah dibuat dapat 

terekspos.   
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14. Desain Terpilih 

a. Desain cover depan belakang. 

 

Gambar 4.17 Desain Cover Terpilih. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Desain cover yang terpilih merupakan penggabungan antara sketsa cover 

depan nomor 2 (sebelah kanan) dan sketsa cover depan nomor 1 (sebelah kiri), 

yang dijadikan sebagai cover belakang.  

Desain diatas menggunakan konsep dari keyword  yakni delightful yang 

berarti menyenangkan / menggembirakan menurut KBBI. Yang ditampilkan 

melalui keseluruhan karakter yang terlihat gembira dari senyuman yang mereka 

tampilkan, sehingga meniptakan nuansa happy bagi anak-anak yang 

membacanya. 
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b. Desain sub cover 

 

Gambar 4.18 Desain Sub Cover. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 Desain sub cover yang terpilih merupakan salah satu alternatif sketsa yang 

diajukan, yakni dari alternatif sketsa desain cover belakang nomor 1 yang dijadikan 

sebagai sub cover yang berisi kata pembuka. Dengan menambahkan ke 2 karakter 

utama yang ditampilkan dengan pose sambutan / salam pembuka untuk para 

pembaca. 
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4.3.3. Implementasi Karya 

1. Isi Buku Komik 

 

Gambar 4.19 Cover. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

  Halaman cover depan dan belakang ini menampilkan keseluruhan 

dari semua tokoh yang ada didalam buku komik. penataan tokoh yang berjajar 

didepan dimaksudkan sebagai sebuah sambutan kepada para pembaca dengan 

memperlihatkan ekspresi gembira yang sesuai dengan keyword yang 

didapatkan yakni “Delightful”. 

Desain diatas menggunakan konsep dari keyword  yakni delightful yang 

berarti menyenangkan / menggembirakan menurut KBBI. Yang ditampilkan 

melalui keseluruhan karakter yang terlihat gembira dari senyuman yang 

mereka tampilkan, sehingga meniptakan nuansa happy bagi anak-anak yang 

membacanya. 
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Gambar 4.20 Isi Buku. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

 Pada halaman ini, berisi copyright dan pengenalan pada tiap karakter yang 

ada pada buku komik permainan tradisional ini. alasan memilih pemakaian warna 

abu-abu gelap yang hampir menyerupai warna hitam yakni, agar background 

warna pada buku terlihat kontras, sehingga tidak terlihat membosankan untuk 

anak-anak yang membacanya. 
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Gambar 4.21 Isi Buku. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada halaman ini berisi daftar isi dan sebuah sambutan untuk menyambut 

para pembaca, serta memberikan penjelasan sekilas mengenai isi konten dari 

buku komik ini..  

Dengan pemakaian warna yang terlihat kontrast antara halaman daftar isi 

dan halaman pembuka, untuk halaman daftar isi, menggunakan layout merah dan 

putih untuk menyesuaikan dengan warna judul “AyoDolan” yang menggunakan 

warna yang serupa.  
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Gambar 4.22 Isi Buku. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada bagian ini menampilkan penggalan dari isi cerita yang menampilkan 

permainan petak umpet yang sedang berlangsung, Pada bagian ini permainan 

akan dimulai dengan menampilkan 3 karakter yaitu, Rio, Nur dan Joe. Yang akan 

memperagakan permainan petak umpet dengan memberikan penjelasan mengenai 

tata cara bermainnya melalui sebuah balon teks.  
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Gambar 4.22 Isi Cerita. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada bagian ini menampilkan penggalan dari isi cerita yang menampilkan 

karakter yang sedang menjelaskan mengenai langkah-langkah dan syarat-syarat 

untuk bermain benteng-bentengan melalui sebuah balon teks yang ditampilkan.  

Disinilah seluruh karakter akan terekspos, seluruh pemain yang berjumlah 

6 orang akan dibagi menjadi 2 tim (3 lawan 3). Pembagian tim dilakukan melalui 

Hom Pim Pa. Tim 1 akan berisi Rio, Nur, dan Joe sedangkan tim 2 akan berisi 

Ujang, Fuad, dan Yemima, mereka akan saling bersaing untuk menguasai benteng 

lawan. 
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Gambar 4.22 Halaman penutup. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Pada bagian ini menampilkan halaman penutup yang menampilkan 

penggalan karakter yang ada pada cover depan, dengan penambahan tulisan 

“sampai jumpa dipermainan berikutnya”. Pada lembar selanjutnya berisi mengenai 

biodata penulis.  

Alasan memilih pemakaian warna abu-abu gelap yang hampir menyerupai 

warna hitam yakni, agar background warna pada buku terlihat kontras, sehingga 

tidak terlihat membosankan untuk anak-anak yang membacanya. 

 

2. Media Pendukung 

Dalam buku komik ini akan menggunakan media pendukung sebagai sarana 

publikasi yang meliputi poster, sticker, dan x-banner. 
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a. Poster 

 

Gambar 4.23 Media pendukung 1. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Media poster didesain dengan tampilan menyerupai cover depan pada buku 

komik permainan tradisional.  Hanya saja  ada beberapa perubahan yang terletak 

pada bagian  bacground yang menampilkan penggalan dari isi yang ada didalam 

buku komik dengan penyusunan sedemikian rupa sebagai penekanan identitas yang 

menunjukan bahwa ini merupakan poster untuk mempromosikan buku komik. 
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b. Sticker 

 

Gambar 4.24 Media pendukung 2. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Media sticker didesain dengan tampilan menyerupai cover depan dan cover 

belakang pada buku komik permainan tradisional.  Hanya saja  ada beberapa 

perubahan yang terletak pada bagian bacground yang ditampilkan secara 

transparan, karena nantinya sticker akan dicetak melalui proses cuting. 
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c. X-Banner 

 

Gambar 4.25 Media pendukung 3. 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 

Media X-Banner didesain dengan tampilan menyerupai poster.  Hanya saja dengan 

ukuran yang diperpanjang mengikuti ukuran X-Banner pada umumnya yakni 160 x 

60cm. Media ini merupakan media yang sangat penting untuk publikasi buku komik 

permainan tradisional, karena media ini dipergunakan sebagai stand yang akan 

menjadi first impression saat target audiens melihatnya. 
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