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ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penciptaan buku komik permainan 

tradisional sebagai upaya memperkenalkan kepada remaja. Permainan tradisional 

saat ini hamper tergerus dan tergantikandengan permainan elektronik, dengan alat 

yang serba modern pula. Hal ini terutama karena pesatnya perkembangan 

teknologi yang mendukung dan memproduksi berbagai jenis permainan, sehingga 

tidak sedikit remaja zaman sekarang yang tidak mengenal permainan-permainan 

tradisional yang pernah dimainkan oleh orang tua mereka. Padahal permainan 

tradisional merupakan bagian dari budaya yang harus dilestarikan dan dikenalkan 

karena memiliki banyak nilai-nilai dan manfaat yang positif bagi perkembangan 

intelektual, social, emosi, dan kepribadian remaja. 

 

Kata Kunci : Komik, desain, Permainan Tradisional, remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

 
The purpose of this study was to the creation of comic books of traditional games 

as an attempt to introduce to teenagers. Traditional games currently almost 

eroded and replaced with electronic games, with all modern tools as well. This is 

mainly due to the rapid development of technology that supports and produces 

various types of games, so there is little youth of today are not familiar with the 

traditional games ever played by their parents. Whereas the traditional game is 

part of a culture that must be preserved and introduced because it has a lot of 

values and positive benefits for the development of intellectual, social, emotional, 

and personality teenagers. 

 

Keywords: Comics, Design, Traditional Games,Teenagers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan  tradisional yang  semakin jarang ditemui, bahkan semakin hilang 

tergerus oleh arus globalisasi dan kemajuan zaman. Permainan yang dulunya sangat 

dikenal diberbagai penjuru Nusantara sekarang ini menjadi hal asing bagi anak-anak. 

Padahal di dalam permainan tradisional banyak mengandung manfaat bagi 

perkembangan anak-anak terhadap suatu hal. Karena didalam  permainan tradisional, 

anak-anak bisa mengekspresikan segala perasaan, imajinasi dan kreatifitasnya secara 

leluasa tanpa mengenal beban. Jika diingat lagi banyak jenis permainan tradisional. 

Ada beragam permainan tradisional yang terdapat di Nusantara seperti gobak 

sodor, benteng-bentengan, kasti, petak umpet, congklak, dam-daman, dan banyak 

lainnya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari permainan tradisional 

tersebut. Selain mengembangkan kecerdasan otak, permainan tradisional yang selalu 

melibatkan interaksi sosial dan emosional dengan orang lain akan melatih anak 

beradaptasi terhadap lingkungannya. Semakin maju perkembangan zaman dan 

teknologi, semakin berkembang pula permainan anak-anak yang berada disekitar kita. 

Anak-anak, terutama yang tinggal di kotabesar kurang mengenal tentang permainan 

tradisional yang dulu populer dan sering dimainkan oleh orang tuanya dimasa kecil. 
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Bahkan ada anak yang tidak mengetahui sama sekali nama-nama dari 

permainan tradisional tersebut. Maraknya permainan elektronik adalah salah satu 

alasan anak-anak enggan memainkan permainan tradisional, anak lebih sering 

menghabiskan waktu berjam-jam di dalam rumah dan rela menghabiskan uang jajan 

mereka pergi ke warnet untuk bermain game online. Bagaimanapun juga anak-anak 

memerlukan permainan yang mendidik dan bermanfaat, hal ini harus menjadi 

pemikiran orang tua mereka. Selain itu, jika kondisi tersebut terus berlangsung maka 

permainan tradisional yang dulu populer akan dilupakan dan punah karena kemajuan 

teknologi. Padahal permainan tradisional salah satu warisan budaya bangsa kita. 

Permainan tradisional sesungguhnya sama tuanya dengan usia kebudayaan 

kita. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan tersebut. 

Indonesia yang dengan berbagai budaya peninggalan bangsa sangat kaya dengan 

ragam permainan tradisional. Nusantara adalah negeri yang besar dan kaya akan 

ragam warisan budaya, salah satunya adalah bermacam permainan tradisional anak. 

Permainan-permainan tradisional yang dimiliki bangsa kita sangat beragam, 

tergantung  letak daerahnya. Bahkan letak geografis mempengaruhi keberagaman 

permainan tradisional tersebut. Masing-masing daerah mempunyai jenis permainan 

anak-anak, ada yang memang berbeda, ada pula yang permainannya sama tetapi 

dalam menyebut atau menamainya berbeda. 
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Permainan tradisional yang beberapa tahun terakhir jarang kita temui 

merupakan dampak akan kemajuan zaman yang semakin hari semakin modern dan 

permainan tradisional ini mungkin kalah pamor dengan permainan anak-anak zaman 

ini, akibatnya permainan-permainan ini kini hampir punah bahkan sangat sulit sekali 

kita temui. Sesuai dengan fenomena tersebut maka perlu diadakan upaya pelestarian 

permainan tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa kita. Karena 

kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-

kemampuan lain lain serta kebiasaan-kebiasaanyang didapat oleh manusia sebagai 

anggota dari masyarakat (Tylor, 1967). 

Salah satu cara pelestarian permainan tradisional ini adalah melalui jalan 

edukasi, dengan mengenalkan anak-anak tentang keseruan dan nilai filosofi 

permainan tradisional. Juga memberi pengetahuan tentang manfaat-manfaat yang 

terkandung di dalam permaian tradisional tersebut, misalnya dengan mengajarkannya 

disekolah-sekolah, membuat perlombaan permainan tradisional, dan juga dengan 

buku-buku yang bisa memberi pengetahuan terhadap remaja. 

Salah satu edukasi dewasa ini yang popular dan mampu meningkatkan kualitas 

dalam suatu pembelajaran adalah komik (Sones, 1944). Komik merupakan buku 

bergambar yang sering dibaca khususnya oleh remaja masa kini. Komik 

memungkinkan mereka bisa mengenali dan merasakan keseruan bermain permainan 

tradisional dibanding hanya membaca buku serta artikel saja. Dengan komik pula 

mereka tidak hanya bisa membayangkan beragam jenis permainan tradisional yang 
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ada, mereka bisa melihat dan menerka juga melalui gambar dan tidak hanya 

mengenal permainan tradisional melalui tulisan dan ucapan saja, karena terkadang 

melalui gambar lebih terekam jelas dalam ingatan dibanding dengan media lainnya 

karena, komik adalah bacaan yang mudah dicerna dan terkadang lucu. 

Membaca komik juga bisa merangsang minat baca karena dengan disodorkan 

bacaan bergambar, remaja pun akan tertarik membaca isinya. Sering membaca komik 

bermanfaat bagi otak agar tidak mudah lupa. Ketika membaca komik otak akan 

bekerja keras, saraf-saraf dalam otak akan terus mengambang dan mengingat setiap 

kata yang tertulis di dalam komik. Menurut Mc Cloud (2001:9), komik dapat 

memiliki arti gambar-gambar serta lambang lain yang berdekatan atau bersebelahan 

dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan/atau mencapai tanggapan 

estetis dari pembacanya.  

Komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan 

menghibur. Komik bukan hanya sebuah bacaan bagi anak-anak. Komik adalah 

sebuah media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan 

informasi secara popular dan mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik 

memadukan  kekuatan gambar dan tulisan, yang dirangkai dalam suatu alur cerita 

bergambar, membuat informasi lebih mudah diserap. 

Dengan demikian komik merupakan media edukasi yang tepat untuk 

mengenalkan warisan budaya bangsa kita khususnya permainan tradisional. 

Walaupun dengan memanfaatkan kecanggihan yang ada, namun tetap tidak 

mengurangi nilai-nilai budaya yang ada di dalam permainan tradisional sendiri. 
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Kemampuan komik untuk menceritakan permainan tradisional membuat komik 

digemari oleh remaja masa kini, dengan visualisasi dan setiap kata yang tertulis di 

dalam komik yang mudah dicerna dan merangsang minat ingin tahu remaja saat ini. 

Dengan visualisasi yang sesuai dan cerita yang menarik sehingga bisa 

mengekspresikan bagaimana keseruan dan keasikan bermain permainan tradisional 

dan membuat anak remaja masa kini terpacu untuk ingin tahu bagaimana cara 

memainkannya dan mendorong rasa ingin mencoba bagaimana bermain permainan 

tradisional tersebut. Dari penjabaran keunggulan komik yang dianggap mampu 

menarik minat anak remaja terhadap pengenalan permainan tradisional, maka 

perlunya dilakukan penciptaan buku komik sebagai upaya pengenalan permaianan 

tradisional pada remaja. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan adalah Bagaimana membuat buku komik sebagai upaya pengenalan 

permainan tradisional pada remaja ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari rumusan masalah tersebut 

yaitu:  

1. Pembuatan buku komik ini menceritakan tentang permainan tradisonal yang 

ada di Indonesia. 
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2. Permainan tradisional yang akan dibahas yaitu Kelereng dan Gobak Sodor. 

3. Bahasa yang digunakan dalam komik ini adalah Bahasa Indonesia. 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari pembuatan proposal tugas akhir ini adalah membuat buku komik 

sebagai upaya pengenalan permainan tradisional yang merupakan warisan bangsa  

kepada anak remaja. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penciptaan buku komik permainan tradisionalini adalah 

diharapkan mampu menjadi referensi bagi yang mempunyai minat untuk melakukan 

penelitian serupa  khususnya perancangan komunikasi visual berupa buku. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari penciptaan buku komik permainan tradisional ini diharapkan 

mampu bersaing di dunia perkomikan dan buku bacaan sehingga bisa memperkaya 

jumlah karya-karya visual berupa buku komik juga bagi target audience dari 

penciptaan buku komik permainan tradisional ini khusunya kalangan remaja, 

diharapkan menjadi sarana edukasi yang mampu mengenalkan permainan tradisional 

sebagai warisan budaya bangsa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung penciptaan buku komik permainan tradisional ini, maka 

disertakan teori dan konsep yang kuat, dirancang secara sistematis sehinga penciptaan 

buku komik ini lebih kuat dan ilmiah. 

 

2.1 Teori Budaya 

Kebudayaan atau juga disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, 

meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya 

yang diperoleh dari anggota masyarakat (Taylor, 1897). 

Para ahli sudah banyak yang menyelidiki berbagai kebudayaan. Dari hasil 

penyelidikan itu timbul dua pemikiran tentang munculnya suatu kebudayaan atau 

peradaban. Pertama, anggapan bahwa adanya hukum pemikiran manusia disebabkan 

oleh tindakan besar yang menuju kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang 

sama. Kedua, anggapan bahwa kebudayaan atau peradaban muncul sebagai akibat 

taraf perkembangan dan hasil evaluasi masing-masing proses sejarah. Kedua 

pendapat di atas tidak lepas dari kondisi alamnya, dengan kata lain proses sejarah 

bukan hal yang mengikat, tetapi merupakan kondisi ilmu pengetahuan, agama, seni, 

adat-istiadat, dan kehendak semua masyarakat. 
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Menurut Kluckhohn (1951) hampir semua antropolog Amerika setuju dengan 

dalil proporsi yang diajukan oleh Herkovits dalam bukunya yang berjudul “Man and 

His Work” tentang teori kebudayaan, yaitu : 

1. Kebudayaan dapat dipelajari. 

2. Kebudayaan berasal dari segi biologis, lingkungan, psikologis dan komponen 

sejarah eksistensi manusia. 

3. Kebudayaan mempunyai struktur. 

4. Kebudayaan bersifat dinamis. 

5. Kebudayaan mempunyai variabel 

6. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode 

ilmiah. 

7. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang untuk mengatur keadaan totalnya 

dan menambah arti bagi kesan kreatifnya. 

Pengertian kebudayaan masih bersifat luas sehingga arti dari kebudayaan 

sendiri masih bersifat variatif sehingga Kroeber dan Klokhohn (1950) 

mengemukakan konsep kebudayan yang diambil sebagai irisan kritis dari definisi-

definisi kebudayaan yang mendekati, yang berbunyi kebudayaan terdiri atas berbagai 

pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan 

terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara 

tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan 

benda-benda materi. 
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2.1.1 Unsur-Unsur Budaya 

Menurut Bronislaw Malinowski, kebudayaan di dunia mempunyai tujuh unsur 

universal, yaitu : 

1. Bahasa 

2. Sistem teknologi 

3. Mata pencaharian 

4. Organisasi sosial 

5. Sistem pengetahuan 

6. Religi 

7. Kesenian 

Dari tiap unsur kebudayan yang universal itu dapat mempunyai tiga wujud 

kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan kebudayaan fisik. Dengan kata 

lain kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dan 

ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan adalah sistem budaya, merupakan wujud yang abstrak dari 

kebudayaan itu sendiri, juga merupakan ide-ide dan gagasan yang hidup bersama 

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sistem budaya adalah bagian dari 

kebudayaan, yang diartikan pula adat istiadat, selalu berkaitan dan menjadi suatu 

sistem. 

Dengan kata lain kebudayaan merupakan sesuatu yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran 
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manusia, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bersifat abstrak. 

Kebudayaan dalam kehidupan manusia berwujud benda-benda yang diciptakan 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, seperti perilaku dan benda-benda yang 

bersifat nyata yang semuanya berfungsi dan ditujukan untuk membantu manusia. 

 

2.2 Pengertian Bermain  

Masa anak-anak tentu tidak bisa dipisahkan dengan kata bermain, bahkan sejak 

usia dini atau saat masih berumur dibawah 5 tahun pun sudah mengenal kata bermain. 

Karena  dalam fase ini kegiatan yang paling digemari oleh anak-anak adalah bermain, 

maka sudah sepatutnya orangtua menstimulasi dengan rangsangan positif dari 

beragam permainan yang ada. Dalam permainan yang sedang mereka mainkan, anak-

anak bisa mengekspresikan segala perasaan, imajinasi dan kreatifitasnya secara 

leluasa tanpa mengenal beban. Filsuf Yunani, Plato, merupakan orang pertama yang 

memahami dan menyadari pentingnya nilai praktis dan bermain.  

Bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan tertentu pada anak. Jadi bermain dapat diartikan suatu kegiatan yang 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian, 

memberikan informasi, mengembangkan imajinasi, kreatifitas dan nilai-nilai sosial 

terhadap anak. Beberapa ahli menyatakan bahwa bermain mempunyai manfaat yang 

besar bagi perkembangan anak, menurut Iswinarti (2010) bermain mempunyai fungsi 

kognitif, sosial, dan emosional yang penting. Bermain juga bias mengurangi 

kecemasan dan juga dapat menjadi tanda bagi penyesuaian diri anak (Hurlock, 1993)  
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Menurut Hughes (1999), seorang ahli perkembangan anak dalam bukunya 

Children, Play, and Development, mengatakan bermain merupakan hal yang berbeda 

dengan belajar dan bekerja. Suatu kegiatan yang disebut bermain harus ada lima 

unsur di dalamnya, yaitu: 

a.  Mempunyai tujuan yaitu permainan itu sendiri untuk mendapat kepuasan 

b.  Memilih dengan bebas dan atas kehendak sendiri, tidak ada yang memaksa 

c.  Menyenangkan dan dapat menikmati 

d.  Mengkhayal untuk mengembangkan daya imaginatif dan kreativitas 

e.  Melakukan secara aktif dan sadar 

Menurut Singer (dalam Kusantanti, 2004) mengemukakan bahwa bermain 

dapat digunakan oleh anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi 

dalam memahami dunianya dan mengembangkan kreatifitas anak. Dengan bermain 

anak memiliki kemampuan memahami konsep secara ilmiah, tanpa paksaan, karena 

bermain juga memiliki fungsi dalam perkembangan fisik, motorik kasar dan halus, 

perkembangan sosial, emosi dan kepribadian, kognisi, ketajaman pengindraan dan 

mengasah ketrampilan. 

Banyak konsep dasar yang dipelajari anak melalui aktivitas bermain. Pada usia 

dini anak memerlukan pengetahuan tentang konsep dasar tentang warna, ukuran, 

bentuk, arah, besaran dan sebagainya. Konsep-konsep dasar ini akan lebih mudah 

diperoleh anak melalui aktivitas bermain oleh karena itu guru dan orang tua dapat 

menggunakan media bermain dalam memberikan pembelajaran terhadap anak 

didiknya. 
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2.2.1 Pengertian permainan 

Permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang 

tidak dikenali sampai pada yang diketahui, dari yang belum dilakukan sampai mampu 

melakukannya. Bermain bagi anak memiliki nilai penting dalam kemajuan 

perkembangan kehidupan sehari-hari. Anak mengkonsolidasikan keterampilannya 

yang harus diwujudkan dalam nuansa yang berbeda. Dengan cara ini anak bisa 

melakukan pengalaman tambahan untuk melakukan aktivitas lain. Melalui permainan 

anak dapat menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran misalnya 

bermain boneka diumpakan sebagai adik yang sesungguhnya (semiawan, 2002). 

Menurut Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009) mengatakan bahwa 

definisi permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan danpengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam 

melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. Lain halnya 

dengan Joan Freeman dan Utami Munandar (dalam Andang Ismail, 2009) 

mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas yang membantu anak mencapai 

perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Menurut Pellegrini dan Saracho (dalam Wood, 1993) permainan memiliki sifat : 

1. Permainan dimotovasi secara personal, karena menimbulkan kepuasan 

2. Pemaian lebih asyik dengan aktivitas permainan, ketimbang pada tujuannya 

3. Permainan bebas dari aturan-aturan 

4. Permainan memerlukan keterlibatan aktif oleh pemainnya 
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2.2.2 Permainan Tradisional 

Permainan tradisional saat ini hampir tersingkirkan dan tergantikan oleh 

permainan-permainan modern saat ini. Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar. 

Sebaiknya ada upaya yang dilakukan oleh orang tua / dewasa yang pernah mengalami 

fase kegembiraan dan kesruan dalam bermain permainan tradisional untuk 

memperkenalkan dan melestarikan kembali permainan tradisional sebagai warisan 

budaya bangsa. Menurut Misbach (2006) permainan tradisional ini bisa dikategorikan 

dalam tiga golongan, permainan untuk bermain (rekreatif), permainan untuk 

kompetitif dan permainan juga bersifat edukatif. Karena permainan-permainan 

tersebut dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa, fisik, dan mental 

anak. Pengaruh dan manfaat permainan tradisional terhadap perkembangan jiwa anak 

yaitu : 

1. Anak menjadi lebih kreatif, di sini permainan tradisional biasanya dibuat 

langsung oleh pemainnya. Biasanya menggunakan barang, benda-benda, atau 

tumbuhan yang ada di sekitarnya, di sini menuntut para pemain menjadi lebih 

kreatif dalam membuat alat-alat permainan. Selain itu permainan tradisional 

juga tidak mempunyai aturan-aturan secara tertulis, sehingga para pemain 

didorong supaya lebih kreatif dalam membuat aturan-aturan permaian yang 

akan mereka mainkan supaya berjalan sesuai dengan keinginan pemain. 

2. Mengembangkan kecerdasan majemuk anak 
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3. Mengembangkan kecerdasan emosi dan antar personal anak, banyak ragam 

permainan tradisional dilakukan dengan berkelompok. Dengan berkelompok 

anak akan memiliki ketrampilan sebagai berikut: 

a. Mengasah emosinya sehingga timbul toleransi dan empati terhadap orang 

lain dan lingkungan sekitar 

b. Membiasakan anak nyaman dalam kerja tim atau berkelompok, beberapa 

permainan yang dilakukan secara berkelompok diantaranya : benteng-

bentengan, gobak sodor, kasti 

4. Mengembangkan kecerdasan logika anak, diantara permainan tradisional 

membuat anak menghitung dan menentukan langkah-langkah yang harus 

dilewatinya sehingga melatih kecerdasan logika anak. 

5. Mengembangkan kecerdasan natural anak, alat-alat permainan tradisional 

biasanya dibuat/digunakan dari tanah, batu, pasir, genting, atau tumbuhan. 

Aktifitas ini mendekatkan anak terhadap alam sekitarnya sehingga anak lebih 

menyatu terhadap alam. 

Beberapa permainan tradisional merupakan permainan dengan pengaruh dan 

manfaat yang besar terhadap perkembangan anak, juga sebagai salah satu warisan 

budaya bangsa. Berdasarkan dengan pengaruh dan manfaat permainan tradisioanal 

terhadap anak, macam-macam permainan tradisional yang sebagai warisan bangsa 

adalah sebagai berikut:  

1. Gobak sodor/Galasin 

2. Petak umpet 
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3. Bentengan 

4. Egrang 

5. Boi-boian 

6. Kelereng 

7. Gatrik/Takadal/Patil lele  

8. Lompat tali 

9. Ular naga 

10. Engklek 

11. Congklak 

12. Pletokan  

13. Bekel 

14. Kasti 

15. Petak jongkok 

16. dan banyak lainnya 

Berdasarkan dari tahapan perkembangan bermain maka permainan tradisional 

tersebut, yang berupa games ini sesuai untuk diberikan kepada anak usia sekolah 

karena mereka memiliki karakteristik mampu untuk berpikir logis (Hurlock, 1993). 

 

2.2.3 Permainan Tradisional Kelereng 

Permainan kelereng merupakan jenis permainan rakyat yang banyak digemari 

terutama anak-anak. Kelereng atau gundu merupakan mainan kecil berbentuk bulat 
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terbuat dari kaca atau tanah liat. Ukuran kelereng bermacam-macam, tapi umumnya 

berdiameter ½ inci (1,25 cm). Orang Betawi menyebut kelereng dengan nama gundu, 

orang Jawa neker dan di Sunda kaleci. Sejak abad ke-12, di Prancis  kelereng disebut 

dengan bille, artinya bola kecil. Lain halnya di Belanda kelereng disebut dengan 

sebutan knikkers.  

Tahun, 1694,. di Inggris ada istilah marbles untuk menyebut kelereng. Marbles 

sendiri terbuat dari marmer yang didatangkan dari Jerman. Namun, jauh sebelumnya, 

anak-anak di Inggris telah akrab menyebutnya dengan bowls atau knikkers. Kelereng 

populer di Inggris dan negara Eropa lain sejak abad ke-16 hingga 19. Setelah itu baru 

menyebar ke Amerika. Bahan pembuatnya adalah tanah liat dan diproduksi besar-

besaran. 

Jauh pada peradaban Mesir kuno, tahun 3000 SM, kelereng terbuat dari batu 

atau tanah liat. Kelereng tertua saat ini berada pada koleksi The British Museum di 

London yang berasal dari tahun 2000-1700 SM. Kelereng tersebut ditemukan di 

Kreta pada situs Minoan of Petsofa. 

Pada masa Rowami, permainan Kelereng juga sudah dimainkan secara luas. 

Bahkan, menjadi salah satu bagian dari festival Saturnalia, yang diadakan saat 

menjelang perayaaan Natal. Saat itu semua orang saling memberikan sekantung biji-

bijian yang berfungsi sebagai kelereng tanda persahabatan. Layaknya permainan, di 

Romawi saat itu juga mempunyai aturan-aturan resmi. Peraturan tersebut menjadi 

dasar permainan sekarang. 
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Teknologi pembuatan kelereng kaca ditemukan pada 1864 di Jerman. Kelerang 

yang semula satu warna, menjadi berwarna-warni mirip permen. Teknologi ini segera 

menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Namun, akibat Perang Dunia II, 

pengiriman mesin pembuat kelereng itu sempat terhenti dan akhirnya masing-masing 

negara mengembangkannya sendiri. 

 

2.2.4 Permainan Tradisional Gobak Sodor  

Gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Gobak 

sodor memiliki nama atau sebutan masing-masing disetiap daerah, akan tetapi tetap 

pada aturan atau cara main yang sama. Permainan gobak sodor mepunyai arti sendiri 

pada setiap pemainnya, biasanya permainan ini dimainkan saat jam istirahat sekolah, 

pada sore hari di lingkungan tinggal masyarakat dan tentu saja permainan yang gemar 

dimainkan ini memiliki nilai-nilai dan manfaat guna melatih berbagai kecakapan 

keterampilan pada diri anak terutama untuk fisik tubuh. Misalnya melatih kelincahan, 

kecepatan dan gerak reflek, tentu saja kekompakan tidak luput pada permainan ini. 

Gobak sodor merupakan permainan beregu yang terdiri atas dua regu. Masing- 

masing regu biasanya terjadi dari 4-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang 

lawan agar tidak bisa lolos melewati garis kebaris terakhir secara bolak-balik. Untuk 

meraih kemenangan seluruh anggota regu harus lengkap dalam menerobos hadangan 

lawan secara bolak-balik. Permainan gobak sodor adalah sejenis permainan 

tradisional yang beregu dimana pemain yang berjaga berusaha menyentuh pemain 
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lawan dengan menggunakan tangannya, sehingga pemain lawan tidak bisa melewati 

garis hingga garis terakhir. 

 

 

2.3 Profil Remaja 

Periode remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak ke periode dewasa. 

Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang amat penting dalam kehidupan 

seseorang khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. Dewasa ini, anak-

anak cenderung lebih menyukai permainan yang bersifat elektronik ketimbang 

permainan tradisional. 

Jika diharuskan memilih, mereka akan lebih menyukai play station ataupun 

game online daripada bermain gundu, gobak sodor, cublak-cublak suweng, maupun 

congklak. Permainan elektronik itu sangat tidak terelakkan bagi anak-anak khususnya 

remaja karena membuat semacam candu pada mereka, dengan demikian disadari 

maupun tidak anak-anak mengisolasi dirinya khususnya dalam aspek budaya lokal 

khususnya permainan tradisional. Jika kita tanyakan nama-nama permainan 

tradisional kepada mereka pasti sebagian dari mereka tidak akan tahu permainan 

tersebut. Bahkan saat ini banyak orang tua yang sering memberikan anak-anaknya 

permainan modern karena lebih senang melihat anaknya bermain di dalam rumah 

ketimbang bermain di luar rumah. Secara psikologis ini akan menggangu 

perkembangan jiwa dan rohani anak juga mendorong anak menjadi individualis. 
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Permainan tradisional memang sudah hampir tergerus oleh derasnya 

pekembangan modernisasi. Kepopulerannya kalah oleh pamor permainan modern 

yang mengandalkan teknologi tinggi. Tidak banyak anak yang mau dan tertarik untuk 

memainkannya. Banyak juga anak-anak atau remaja masa kini yang tidak tahu akan 

permainan tradisional tersebut, dikarenakan mereka lebih senang memainkan 

permainan modern karena dianggap lebih canggih dan lebih seru. Hal ini terjadi 

disebabkan beberapa faktor,  

1. Perubahan jaman akibat dari efek globalisasi, modernisasi dan budaya barat 

yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai, budaya serta gaya hidup 

2. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat 

3. Permainan tradisional dianggap permainan kampung sehingga anak-anak dan 

remaja jaman sekarang menjadi gengsi untuk memainkannya 

4. Kurangnya sosialisasi terhadap permainan tradisional oleh orang tuanya juga 

pemerintah kepada anak-anak dan remaja saat ini. 

Faktor-faktor di atas mempengaruhi minat anak-anak dan remaja saat ini 

terhadap kearifan budaya lokal khusunya permainan tradisional. Sebenarnya 

permainan tradisional memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan 

permainan modern. Berdasarkan kajian dari Kementrian Pendidikan & Kebudayaan 

(1982) bahwa permainan tradisional melatih kreatifitas anak karena biasanya 

permainan tersebut dibuat sendiri oleh pemainnya, membuat anak menjadi sehat dan 

aktif, memiliki filosofis pendidikan yang kuat, membantu melatih kerjasama anak 

karena biasanya permainan tradisional dimainkan secara kelompok. 
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2.4 Perkembangan Teknologi Game 

Game diartikan sebagai sejumlah area keputusan dan aksi-aksi dari para 

pemainnya. Ini dikarenakan adanya sejumlah target yang harus dicapai oleh para 

pemainnya. Kelincahan Intelektual pada tingkat tertentu, biasanya merupakan alat 

ukur sejauh mana suatu game itu menarik untuk dimainkan. Pada awalnya 

gameidentik dengan permainan anak-anak. Kita selalu berpikir bahwa dengan 

bermain game, anak-anak akan senang dan bahagia karena game bagi mereka adalah 

suatu kegiatan yang menyenangkan. Jadi, segala aktifitas yang melibatkan kelincahan 

intelektual, kemampuan berpikir, dan sasaran (target) yang harus dicapai dapat 

dikatakan sebagai sebuah game. Perkembangan teknologi game dari tahun ke tahun 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Tahun 1947 

Pertama kali game dirancang untuk dimainkan dilayar CRT (Cathode ray 

Tube). Game sederhana dirancang oleh Thomas T. Goldsmith Jr. dan Estle 

Ray. 

b. Tahun 1952 

A.S Douglas membuat OXO, game grafis “Noughts& Crosses” (nol dan 

silang), di University of Cambridge. 

c. Tahun 1958 
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William Higinbotham menciptakan game“Tennis for Two” pada Osiloskop. 

Game ini menampilkan lapangan tennis sederhana yg dipandang dari samping. 

Bola seakan dipengaruhi gravitasi & harus lewati jarring. 

d. Tahun 1972 

Perangkat portable game yang pertama muncul yaitu “Tic Tac Toe” oleh 

Waco Company, merupakan video game rumahan yang dihubungkan dengan 

televisi. Pada tanggal 29 November Atari meluncurkan game Ping Pong 

dengan nama “PONG”. 

e. Tahun 1970-an akhir 

Roberta Williams beserta suami mendirikan Sierra On-line. Memproduksi 

banyak game, khususnya game bergenre petualangan. 

f. Tahun 1980-an 

Game yang hadir dengan layar penuh warna dengan tampilan 3D beserta suara 

dan musik pengiring ikut serta melengkapi fungsi multimedia dan interaktif 

game. 

g. Tahun 1990-an sampai sekarang 

Game dengan menggunakan sistem komputerisasi meningkatkan kemampuan 

multimedianya. 

 

2.5 Teori Komik 

Komik dalam etimologi bahasa Indonesia berasal dari kata “comic” yang 

kurang lebih secara semantik berarti “lucu”, “lelucon” atau kata kōmikos dari kōmos 
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‘revel’ bahasa Yunani yang muncul sekitar abad ke-16. Pada awalnya, komik 

memang ditunjukan untuk gambar-gambar yang menceritakan secara semiotic 

(simbolis) maupun secara hermeneutics (tafsiran) tentang hal-hal yang lucu. Pada 

sejarah mulanya, komik justru dimulai dari comic strip, yang kerap ditemukan 

dibeberapa majalah atau koran-koran dimasa lalu. Comic strip muncul pertama kali di 

masa lalu yang tercatat adalah Yellow Kid. 

Seiring dengan perkembangannya, komik tidak lagi dibuat secara comic strip 

dan untuk tema atau genre-nya sudah tidak cenderung ke hal-hal yang lucu lagi. 

Komik saat ini sudah meluas dengan tema atau genre lainya seperti aksi, horor 

sampai fiksi ilmiah (Gumelar, Comic Making, 2011, h.2). 

Ada banyak definisi ‘komik’ menurut berbagai versi yang dikeluarkan oleh 

banyak pengarang buku, sehingga membingungkan bagi orang awam. Di tahun 1996, 

Will Eisner menerbitkan buku “Graphic Storytelling”, dimana ia mendifinisikan 

komik sebagai, “tatanan gambar dan balon kata yang berurutan, dalam sebuah buku 

komik. Sebelumnya juga Eisner mendefinisikan eknis dan struktur komik sebagai 

sequential art, susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau 

mendramatisasi suatu ide, di dalam bukunya “Comics and Squential Art” pada tahun 

1986. Dari Encyclopedia Britannica, yang dapat diakses secara online di laman 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic mendefinisikan komik sebagai berikut: 

“A comic book is a bound collection of strips, each of which typically a single 

story or a gag (joke) in a few panels or segment of a continuous story. Most of the 
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more popular newspaper comic strips eventually are collected aver a varyingperiode 

of time and published in book forms’. 

Dimana lebih menekankan pada bentuk buku, dan “menyatukan koleksi comic 

strip yang cenderung untuk membuat lelucon dalam bentuk beberapa panel secara per 

segmen atau bersambung, kebanyakan dari comic strip yang terbit dalam waktu 

tertenu lalu dikumpulkan dan diterbitkan ulang dalam bentuk buku. Gambar-gambar 

jika berdiri sendiri dan dilihat satu persatu tetaplah hanya sebuah gambar, akan tetapi 

ketika gambar tersebut disusun secara berurutan, meskipun hanya terdiri dari dua 

gambar, seni dalam gambar tersebut berubah nilainya menjadi seni komik (Scott 

McCloud, Understanding Comics, 1993, h.5). Kemudian dalam bukunya 

Understanding Comics (1993) Scott McCloud mendefinisikan seni sekuensial dan 

komik sebagai, 

“Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intended to 

convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer”. 
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        Gambar 2.1 Squential Art 

         Sumber : McCloud (1993) 

 

Sedangkan seorang penyair dari Malaysia Harun Amniurashid (1952) pernah 

menyebut 'cerita bergambar' sebagai rujukan istilah cartoons dalam bahasa Inggris. 

Di Indonesia terdapat sebutan tersendiri untuk komik seperti diungkapkan oleh R.A. 

Kosasih, Bapak Komik Indonesia, komik adalah media atau alat untuk bercerita dan 

pengamat budaya Arswendo Atmowiloto (1986) yaitu cerita gambar atau disingkat 

menjadi cergam yang dicetuskan oleh seorang komikus Medan bernama Zam Nuldyn 

sekitar tahun 1970. Sementara itu Seno Gumira Ajidarma (2002), jurnalis dan 

pengamat komik, mengemukakan bahwa komikus Teguh Santosa dalam komik Mat 
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Romeo (1971) pernah mengiklankan karya mereka dengan kata-kata "disadjikan 

setjara filmis dan kolosal" yang sangat relevan dengan novel bergambar. Selain itu 

ada definisi komik yang disesuaikan dengan era saat ini yang dikemukakan oleh 

Gumelar (1991) sebagai berikut: 

“Komik adalah urutan-urutan gambar yang ditata sesuai tujuan dan filosofi 

pembuatnya hingga pesan cerita tersampaikan, komik cenderung diberi lettering 

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.” 

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa medium komik juga tidak harus 

selalu berupa buku, bisa saja secara tradisional berupa batu, kayu, tanah, kanvas dan 

bahan-bahan tradisional lainnya: seperti relief berurutan yang ada di candi 

Borobudur, dan tidak harus lettering. Oleh karena itu ada kata “cenderung” yang 

diberi tanda huruf miring. Komik bisa saja tertuang dalam satu frame, sehingga pesan 

tersampaikan dengan teks tertentu. 

 

2.5.1 Sejarah Komik di Dunia 

Jika mengacu kepada pengertian dan definisi yang dikemukakan oleh Scott 

McCloud bahwa komik sudah ada beberapa ratus tahun yang lalu bahkan ribuan 

tahun yang lalu. Namun komik dimasa itu belum seperti komik yang dijumpai 

dewasa ini. Manusia mengenal gambar jauh sebelum manusia mengenal bahasa, itu 

diyakini berdasarkan temuan gambar-gambar di dinding gua sekitar tahun 10000 SM 

di Eropa Barat, hieroglif dan lukisan bangsa mesir kunu hinga relief-relief pada candi. 

Semua bentuk gambar itu merupakan gambar berurutan (sequential art) yang 
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memiliki cerita tertentu, yang diartikan memiliki fungsi seperti komik pada masa 

kini. 

 

       Gambar 2.2 Lukisan Gua 

      Sumber : Rustan (2009) 

 

Pada tahun 1519 seorang asal Spanyol bernama Hernan Cortes menemukan 

lipatan manuskrip bergambar dan berwarna, yang menceritakan tentang seorang 

pahlawan bernama 8-Deer “Tiger’s Claw” (Understanding Comics, Harper Perennial, 

1993). Gambar pada manuskrip yang panjangnya sekitar 36 kaki tersebut tersusun 

secara berurutan sehingga dapat dibaca menjadi sebuah kisah cerita, persis sama 

seperti yang terdapat pada komik modern. 
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Gambar 2.3 Oselot’s Claw 

Sumber : McCloud (1993) 

 

Perkembangan komik sesungguhnya bermula ketika di Eropa mulai ditemukan 

dan dikembangkannya teknologi mesin cetak. Yang telah merubah posisi seni di 

Eropa saat itu. Pada awalnya seni hanya bisa dinikmati oleh kaum penguasa dan kaya, 

akhirnya bisa dinikmati semua kalangan. Demikian halnya dengan komik yang bisa 

dinikmati oleh khalayak. 

Lima abad setelah karya tentang penyiksaan Santo Erasmus pada 1460, 

perkembangan komik di Eropa mencapai puncak tertinggi melalui tangan dingin 

William Hogarth. Karyanya merupakan 6 lembar karya yang berjudul “A Harlot 

Progress” yang diterbitkan tahun 1731. Karya Hogarth adalah karya yang kaya akan 

detail serta kisah yang terilhami dari kepedulian sosial. Karya Hogarth awalnya 

dipamerkan sebagai rangkaian seri lukisan dan kemudian dijual dalam bentuk karya 

ukir.Dan dipajang secara berurutan sehingga dapat dibaca sebagai suatu kisah cerita. 
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Setelah “A Harlot Progress” munculah kisah lanjutan yang berjudul “ A Rake’s 

Progress”. 

Menurut McCloud bapak komik modern adalah Rudolphe Topffer, yang 

terkenal dengan cerita satir bergambarnya sejak pertengahan tahun 1800. Topffer 

adalah yang membuat gambar kartun pada sekat-sekat panel dan juga yang pertama 

kali memperkenalkan kombinasi antara gambar dan tulisan sehingga saling 

mendukung satu sama lain. 

Majalah karikatur dari Inggris terus menjaga tradisi komik ini hingga bertahan 

sampai abad ke 20 hingga bermunculan komik saat ini yang kita kenal. Pada tahun 

1897 Rudolf Dirks dengan karyanya The Knazenjammer Kids dalam American 

Humorist, merupakan kimik pertama yang menggunakan balon kata. 

Pada tahun 1929, The Advanture of Tintin oleh Herge pada sebuah surat kabar 

Belgia yang berbentuk komik strip. Setelah banyak bermunculan komik untuk anak-

anak seperti, Smurf, Johan & Pirlouit, Siprou, Asterix dan banyak lagi. Sementara di 

Amerika pada tahun 1930-an Walt Disney membawa tokoh Mikey Mouse dan 

kawan-kawan kehadapan publik melalui Mickey Mouse Magazine. 

Sekitar tahun 1938 kemunculan komik-komik dengan tema pahlawan atau 

superhero seperti Batman dan Superman yang menjadi debut dari seri komik 

pahlawan.Karena pada saat itu bertepatan dengan terjadinya Perang Dunia II sehingga 

masyarakat Eropa dan Amerika yang berjiwa nasionalisme mengharapkan adanya 

sosok Superhero yang mampu menghapus kesedihan akibat Perang Dunia II. 
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 Pada era tahun 1950-an munculah komik Peanuts, merupakan komik anak-

anak dengan tokoh utama seekor anjing bernama Snoopy, dengan kemuculannya telah 

mengubah wajah dunia yang dihiasi komik berisi tentang kekerasan dan kriminalitas 

sejak tahun 1940-an berubah menjadi lebih intelektual. 

Pada tahun 1960-an kemunculan komik bertemakan pahlawan super kembali 

bangkit dengan diterbitkannya Fantastic Four dan Spiderman. Setelah Perang Dunia 

II komik jepang yang sering dikenal dengan manga beranjak menuju modernisasi, 

dengan munculnya karya saat itu yang terkenal adalah Astro Boy  oleh Osamu 

Tezuka. 

 

2.5.2 Sejarah Komik di Indonesia 

Merujuk kepada Marcel Bonnef (1998), seorang pria berdarah Prancis yang 

menjelaskan tentang perkembangan sejarah komik di Indonesia didalam bukunya 

“Komik Indonesia”. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rahayu S. 

Hidayat menjelaskan sejarah dan perkembangan komik Indonesia, bahwa 

pertumbuhan Komik Indonesia berada pada awal perang dunia pertama, yaitu pada 

saat dipublikasikannya cerita bergambar dengan gaya gambar realis di Harian Ratoe 

Timoer, Solo, pada tahun 1939, karya Nasroen A. S. yang berjudul Mentjari Poetri 

Hijaoe. 

Sekitar tahun 1947, pengaruh komik Amerika mulai memasuki pasar Indonesia 

dengan terbitnya Tarzan oleh penerbit Keng Po.Dan setelah itu banyak komik asing 

seperti Rip Kirby, Phantom dan John Hazard.Masuk dalam peredaran dunia komik 
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Indonesia. Untuk menandingi peredaran dan pengaruh komik asing pada masa itu, 

muncul komik Sie Djie Koei, yang bergaya gambar Cina. Komik Sie Djie Koei ini 

dapat dikatakan sebagai pelopor komik-komik silat yang popular di tanah air sekitar 

tahun 1968. Pada era ini pula muncul komik-komik yang dianggap sebagai imitasi 

dari komik-komik asing yang beredar. 

 

Gambar 2.4 Komik Sie Djie Koei 

        Sumber : Boneff 1998 

 

 Kemudian pada periode pendudukan Jepang sekitar tahun 1942, kelahiran 

komik-komik Indonesia dilanjutkan oleh komikus-komikus lain seperti: B. Margono 

(Roro Mendut), dan dipublikasikan di harian Sinar Matahari Jogjakarta, kemudian 

fase berikutnya dilanjutkan pada era setelah kemerdekaan. Tanggal 19 Desember 

1948, Harian Kedaulatan Rakyat, Jogjakarta memuat komik karya Abdulsalam 

berkisah tentang  kepahlawanan orang-orang yang telah membebaskan kota itu dari 
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Belanda (Kisah Pendudukan Jogja) dan pemberontakan Pangeran Diponegoro, 

pahlawan patriotis yang mengawali kisah kepahlawanan bangsa muda yang berhasil 

menang melawan kolonialisme, kemudian karya Abdulsalam ini diterbitkan kembali 

menjadi sebuah buku pada tahun 1952.  

Komikus-komikus muda seperti, Kosasih ( dengan karakter Sri Asih), yang 

saat ini juga disebut sebagai bapak Komik Indonesia, juga karakter-karakter seperti 

Gundala, Kapten Komet, Puteri Bintang dan Garuda Putih mulai menyemarakkan 

dunia komik di Indonesia. Meskipun pada awalnya komikus-komikus Indonesia ini 

mulai meniru gaya komik barat, mulai dari pembuatan karakter, seting, hingga alur 

ceritanya. Tetapi komik-komik bertemakan pahlawan super kali ini mulai populer dan 

banyak dibicarakan orang-orang pada saat itu, namun kepopuleran komik-komik ini 

tidak berlangsung lama. Pada tahun yang sama, para kalangan pendidik mengecam 

komik-komik ini karena dianggap membawa ancaman. Para pendidik  sempat 

berpikir untuk menghentikan penerbitan komik untuk selamanya. Namun, beberapa 

penerbit mulai bereaksi dengan memberikan orientasi baru kepada komik Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, maka antara tahun 1954 dan 1955, terbitlah komik 

bernuansa wayang, “Lahirnya Gatotkaca” yang lebih menggali potensi Indonesia dan 

menguatkan karakteristik nasionalis Indonesia. 

Pada tahun 1960-an, komik bertemakan wayang ini mulai mendapat 

kepopulerannya, sehingga menjadi identitas bagi Indonesia. Hal ini berlangsung dari 

tahun 1960 sampai tahun 1968.Pada tahun 1968, peminat komik wayang mulai 

menurun, hal ini disebabkan oleh mulai banyaknya komikus-komikus yang meniru 
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keberhasilan Kosasih dengan komik Gatotkaca-nya. Komikus lain yang mencoba 

meniru, dengan hanya merubah jalan cerita namun tidak dalam penokohan, mulai 

marak dan memperluas dunia perwayangan.  

Tidak sampai disitu saja, komik-kommik tentang perjuangan juga mulai 

merebak kembali sekita tahun 1968-1971. Pada masa awal orde baru seluruh media 

massa diawasi secara ketat oleh pemerintah. Demikian halnya dengan komik tidak 

ketinggalan menjadi sorotan pemerintah. Beberapa komikus seperti Ganes TH, 

bahkan pernah diinterogasi oleh pihak berwajib karena aktivitasnya sebagai 

karikaturis di media Warta Bhakti. Untuk melindungi hak dan kepentingan komikus, 

maka saat itu dibentuklah Ikasti (Ikatan Seniman Tjergamis Indonesia). Di masa ini 

komik Indonesia kembali marak dan menjadi awal kemunculan komik-komik 

bertema silat yang dahulu sempat dipelopori oleh komik Sie Djie Koei. Munculnya 

karya-karya seperti Si Buta Dari Gua Hantu (Ganesh TH), Panji Tengkorak (Jan 

Jaladara), Godam (Wid NS) dan Gundala (Hasmi) merupakan beberapa karya yang 

sangat populer pada masa itu. 
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Gambar 2.5 Komik Gundala 

           Sumber :oldcomics.wordpress.com (8 September 2014) 

 

Memasuki era tahun 1980-an aktivitas komik di Indonesia seakan menghilang. 

Pasar komik tanah air mulai dibanjiri oleh komik-komik dari Jepang yang dikenal 

dengan istilah manga yang menghapus habis sejarah panjang perkembangan komik 

Indonesia. Kini industri komik di Indonesia perlahan mulai bangkit meskipun masih 

kalah bersaing dari komik-komik asing. 

 

2.5.3 Unsur-Unsur Komik 

Terdapat beberapa unsur-unsur yang membentuk komik, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Panel 
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Panel merupakan bidang yang membatasi bagian-bagian pada komik. Ada dua 

macam panel yaitu : 

a. Panel tertutup adalah panel yang dibatasi dengan garis-garis batas, garis-

garis ini disebut frame. Komik Eropa adalah pengguna paling banyak 

panel ini. 

 

Gambar 2.6 Macam-macam Frame dalam Komik 

Sumber : Toni Masdiono, Buku 14 Jurus Membuat Komik 

b. Panel terbuka adalah panel tanpa garis batas yang mengelilinginya. Panel 

ini banyak digunakan sebagai variasi pembuatan komik. Komik Amerika 

dan Jepang banyak menggunakan panel ini. 
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Gambar 2.7 Penggunaan Panel dan Alur Bacaan Komik 

Sumber :Toni Masdiono, Buku 14 Jurus Membuat Komik 

 

McCloud meyebutkan satu unsur yang berkaitan dengan rangkaian panel yaitu 

closure. Closure adalah fenomena mengamati bagian-bagian tetapi memandangnya 

secara keseluruhan. Closure menghubungkan tiap panel yang dipisahkan oleh suatu 

ruang di antara panel, yang disebut disebut “parit”(gutter). Panel komik memisahkan 

waktu dan ruang menjadi suatu peristiwa yang tidak halus atau jomplang, terputus-

putus, serta tidak berhubungan. Closure memungkinkan kita menggabungkan 

peristiwa-peristiwa tersebut dan menyusunnya menjadi suatu peristiwa yang utuh 

dalam pikiran. Closure hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari pembaca yang 

merupakan kekuatan terbesar sebagai sarana utama dalam komik untuk 

mensimulasikan waktu dan adegan.Selanjutnya jenis-jenis Closure, peralihan panel-

ke-panel dalam komik, yang dibagi menjadi enam golongan, antara lain : 

a. Waktu-ke-waktu 



36 
 

Aksi tunggal yang digambarkan dalam sebuah rangkaian momen. 

 

Gambar 2.8 Waktu-ke-waktu 

Sumber :McCloud (1993) 

 

b. Aksi-ke-aksi 

Satu subyek tunggal dalam sebuah rangkaian aksi. 

 

Gambar 2.9 Aksi-ke-aksi 

Sumber :McCloud (1993) 

c. Subyek-ke-subyek 
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Serangkaian perubahan subyek yang masih dalam satu adegan, lokasi atau 

gagasan.Tingkat keikutsertaan pembaca diperlukan agar transisi tersebut 

bermakna. 

 

Gambar 2.10 Subyek-ke-subyek 

Sumber :McCloud (1993) 

 

d. Adegan-ke-adegan 

Peralihan yang membawa pembaca melintasi ruang dan waktu.Peralihan ini 

memerlukan pembaca dengan pemikiran deduktif. 
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    Gambar 2.11 Adegan-ke-adegan 

             Sumber :McCloud (1993) 

 

e. Aspek-ke-aspek 

Peralihan ini kebanyakan tidak mengenal waktu dan mengatur pandangan yang 

mengembara terhadap aspek tempat, gagasan, dan suasana hati yang berbeda. 

 

    Gambar 2.12 Aspek-ke-aspek 

             Sumber : McCloud (1993) 

 

f. Non-squitur 

Peralihan ini tidak menunjukan hubungan yang logis antar panelnya. 

 

 Gambar 2.13 Non-squitur 

            Sumber : McCloud (1993) 
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Pengelompokan diatas bukanlah ilmu pasti, tetapi dengan menggunakan skala 

peralihan sebagai alat untuk mengurai beberapa misteri yang melingkupi seni yang 

tak terlihat dalam penceritaan sebuah komik. Sejauh ini menurut McCloud, jenis 

peralihan yang paling banyak dipakai dalam komik adalah jenis kedua, yaitu aksi-ke-

aksi. 

2. Gutteratau Parit 

Gutter adalah jarak yang ada diantara panel-panel dalam komik, jarak yang 

dibuat tidak biasa akan menimbulkan kesan tertentu pada pembaca. 

3. Balon Kata 

Balon kata memuat kata-kata atau teks yang berkaitan langsung dengan 

karakter didalam komik. Ada dua jenis balon kata, antara lain : 

a. Balon kata normal 

Balon kata yang mengambarkan nada dan ekspresi bicara yang normal 

dalam suatu adegan didalam komik. 

b. Balon kata ekspresi 

Balon kata yang digambarkan saat karakter didalam komik menunjukkan 

ekspresi dan emosi saat berbicara, misalnya berteriak, marah, takut,  

berbicara didalam hati dan sebagainya. 
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Gambar 2.14 Balon kata (Words Balloon) 

Sumber : Toni Masdiono, Buku 14 Jurus Membuat Komik 

 

 

 

4. Narasi  

Narasi adalah keterangan yang disampaikan oleh komikus untuk membantu 

pembaca memahami adegan atau alur cerita, dan disampaikan dalam bentuk kata-

kata. Komik Jepang biasanya menggunakan sedikit narisa dibandingkan dengan 

komik Amerika. 

5. Efek 

Dalam pembuatan komik biasanya dikenal dua macam efek, yakni : 

a. Efek suara, ditampilkan dalam bentuk tulisan untuk menyatakan bunyi 

tertentu. Biasanya menggunakan bentuk tulisan atau font yang disesuaikan 

dengan bentuk suara yang diwakili. 

b. Efek gerak atau garis gerak, merupakan garis yang dibuat untuk 

menunjukan efek gerak atau kecepatan. 
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Gambar 2.15 Efek Suara dalam Bentuk Tulisan 

Sumber :Toni Masdiono, Buku 14 Jurus Membuat Komik 

6. Tokoh 

Tokoh atau karakter adalah pemeran yang adah dalam suatu cerita didalam 

komik. 

7. Latar belakang atau Background 

Latar belakang adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan tema cerita 

dan merupakan suatu elemen yang sangat sulit untuk digambar. Latar belakang harus 

bisa menggambarkan suasana disekitar karakter sehingga bisa mendukung jalannya 

cerita didalam sebuah komik. 

8. Layout 
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Layout merupakan tataletak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam 

media tertentu guna mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Definisi layout 

dalam perkembangannya sudah sangat meluar dengan arti suatu desain itu sendiri. 

(Rustan, 2009) 

Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007), prinsip dasar layout 

merupakan prinsip dasar desain, antara lain urutan (sequence), penekanan (emphasis), 

keseimbangan (balance), kesatuan (unity), yang bertujuan agar elemen gambar dan 

teks menjadi komunikatif sehingga memudahkan pembaca menerima informasi yang 

disajikan. 

9. Proporsi 

Proporsi adalah kesesuaian antara ukuran halaman dengan isinya (Kusrianto, 

2007). Teori ini diterpakan dalam penciptaan buku komik permainan tradisional, 

sebagai acuan dalam penataan panel balon kata sehingga mempunyai keseimbangan 

visual demi membentuk proporsi yang sesuai. 

10. Garis (Line) 

Garis merupakan elemen visual yang dipakai guna memperjelas dan 

mempermudah pembaca (Supriyanto, 2010).Garis merupakan salah satu unsur yang 

membentuk suatu gambar. Garis memiliki sifat-sifat yang dapat mempertegas suatu 

media visual khususnya buku komik, 

a. Garis Tegak, memiliki kesan kuat, kokoh, tegas dan hidup. 

b. Garis datar, memiliki kesan lemah. Tidur dan mati. 

c. Garis Lengkung, memiliki kean lembutn dan mengarah. 
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d. Garis Patah, memiliki kesan hati-hati, cermat dan transparan. 

e. Garis Miring, memiliki kesan menyudutkan. 

f. Garis Berombak, memiliki kesan yang berirama. 

Sifat-sifat garis tersebut menjadi acuan dalam mendesain layot, ekspresi, 

suasana dalam penciptaan buku komik permainan tradisional. 

11. Warna 

Warna adalah daya tarik utama bahkan menyita hampir seluruh perhatian 

seniman di mana pun. Scout McCloud menyatakan, melalui warna yang ekspresif 

komik dapat menjadi sensasi yang memabukkan, kualitas permukaan yang berwarna 

akan selalu lebih mudah menarik perhatian pembaca daripada komik yang hitam-

putih. Komik berwarna akan selalu terlihat lebih nyata pada pandangan pertama. 

 

 

 

2.6 Biaya Cetak Buku 

Buku merupakan salah satu media pembelajaran, juga media yang mampu 

berdampingan dengan media lain. Dapat digunakan oleh semua kalangan, tidak 

memerlukan peralatan khusus dalam menggunakannya. Dapat digunakan dalam 

situasi dan kondisi yang kurang mendukung, dan cara penggunaan mudah dan 

praktis. Dalam buku ini ada beberapa hal-hal yang harus dihitung dalam pencetakan 

buku adalah :  

1. Biaya Desain isi dan cover buku 
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2. Biaya setting naskah 

3. Biaya pembuatan (FC) 

4. Biaya pembuatan negatif dan positif 

5. Biaya montage cover buku 

6. Biaya montage isi buku 

7. Biaya plate cover buku 

8. Biaya plate isi buku 

9. Biaya cover buku 

10. Biaya isi buku 

11. Biaya pencetakan cover buku 

12. Biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

13. Biaya pelipatan isi buku 

14. Biaya pengomplitan 

15. biaya penjilidan; jilid kawat; jilid lem; jilid benang 

16. Biaya pemotongan (ongkos potong kertas/sisir kertas) 

17. Biaya pengepakan 

18. Perhitungan total biaya 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian kali ini dilakukan, telah ada perancangan buku komik yang 

mengangkat tentang kekayaan Budaya Indonesia yang berbeda, perancangan tersebut 

antara lain: 
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2.7.1 Buku Komik Pahlawan Super ”NUSANTARANGER” 

Buku komik yang bertemakan pahlawan super dengan sudut pandang 

Indonesia. Karya Shani Budi Pandita (Co-Founder) dan Team, merupakan upaya 

untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam secara POP, supaya 

bisa dinikmati banyak orang. 

 

Gambar 2.16 Cover Komik “Nusantaranger” 

Sumber : Nusantaranger.com 

Buku merupakan media informasi yang efektif dalam menyampaikan pesan, 

karena buku dapat berisi informasi secara verbal seperti uraian-uraian secara 

deskriptif dan visual seperti gambar ilustrasi, fotografi dan sebagainya yang 

menunjang buku dalam menyampaiakn pesan. Sesuai dengan judulnya, buku ini 

merupakan Buku Komik bertemakan Pahlawan Super dari Indonesia. 
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Komik ini menceritakan lima pemuda Indonesia yang memiliki kekuatan 

khusus dari lima pulau besar di Indonesia. Komik ini digunakan sebagai media 

pengenalan atas kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Dengan tema pahlawan 

super yang digemari oleh anak-anak, karena bisa menjadi panutan anak-anak yang 

asli dari Indonesia. 

 

Gambar 2.17 Isi Komik “Nusantaranger” 

Sumber : Nusantaranger.com 

 

Komik ini juga berisi tentang hal-hal yang ada di Indonesiaseperti budaya atau 

instilah-istilah yang ada di Indonesia sehingga membuat pembaca memahi lebih 

dalam tentang kekayaan budaya yang beragam yang dimiliki oleh Indonesia. Namun 

komik ini tidak di terbitkan atau dijual belikan secara langsung, namun hanya sebagai 

komik online, sehingga pembacanya pun hanya pada kalangan tertentu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode yang digunakan 

dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya dalam 

Penciptaan Buku Komik sebagai upaya pengenalan Permainan Tradisional pada 

remaja. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam perancangan ini, peneliti berusaha mencari informasi dan menganalisa 

gejala dan fenomena yang terjadi pada permainan tradisional dengan melakukan 

pendekatan kualitatif. Metode ini didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada 

dalam interaksi manusia. 

Menurut Moleong dalam Arifin (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari, 

secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

(naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 
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menghasilkan dan mengolah datayang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, 

catatan lapangan,gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. 

Menurut Sutopo (2006), penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun 

proses, dan juga  hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang 

ditemukan pada sasaran penelitian. 

Metode yang dimaksud diantaranya adalah observasi, wawancara, studi 

pustaka, dokumentasi, dan Focus Group Discussion. Penelitian ini lebih menitik 

beratkan tentang gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada 

merincinya dan disusun menjadi variabel-variabel yang saling terkait dan 

menghasilkan kesimpulan akan gejala dan fenomena yang diteliti. Harapannya ialah 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya 

dihasilkan sebuah teori, terkadang apa yang terjadi dianggap sebagai suatu hal yang 

sulit untuk di pahami sehingga dibutuhkan data penjelas untuk memahami hal 

tersebut.  

 

3.2 Perancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian 

mencakup hal-hal yang akan dilakukan penelitian mulai dari hipotesis dan implikasi 

secara operasional sampai pada analisis data yang selanjutnya disimpulkan dan diberi 

saran. Suatu desain penelitian menyatakan struktur masalah penelitian yang akan 

dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan-hubungan dalam 
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masalah. Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan variabel-

variabel yang dipergunakan dalam penelitian. 

Hal ini bertujuan agar hasil dari perancangan dapat turut melestarikan dan 

mengenalkan permainan tradisional kepada remaja, serta dapat dipertanggung 

jawabkan. Kerangka Tugas Akhir harus disusun dengan jelas sehingga dapat 

memecahkan masalah serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

proses perancangan.Prosedur perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Riset lapangan 

Tahap ini merupakan tahap awal untuk mendapatkan berbagai macam 

informasi yang berkaitan dengan permainan tradisional di Indonesia, yang nantinya 

akan digunakan sebagai bahan utama dalam proses perancangan karya. Riset 

lapangan meliputi: nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, analisis 

manfaat permainan tardisional, analisis tanggapan terhadap pentingnya permainan 

tradisional terhadap pemain yang memainkannya, hingga wawancara dengan 

pemerintah daerah sebagai bahan perbandingan dalam penciptaan karakter buku 

komik permainan tradisional. 

2. Program 

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah berdasarkan data yang telah 

diperoleh, sehingga menghasilkan gagasan yang dapat menjadi acuan dalam 

menciptakan buku komiksebagai upaya pengenalan permainan tradisional kepada 

remaja. Dengan menemukan karakter atau desain yang sesuai dengan segmentasinya, 
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diharapkan proses penciptaan buku komik ini dapat berjalan dengan lancar sesuai 

persetujuan pemerintah daerah tersebut. 

 

3. Gagasan Desain 

Tahapan ini meliputi pencarian informasi permainan tradisional serta cerita 

yang akan digunakan dan karakter yang telah ditentukan untuk digunakan dalam 

pembuatan konsep rancangan baik secara visual maupun verbal. Gagasan desain 

dibuat berdasarkan konsep, nilai fungsi, estetika dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam permainan tradisional sehingga dapat diwujudkan dalam beberapa alternatif 

desain. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh memiliki peranan yang penting untuk mengetahui garis 

besar permasalahan yang dihadapi dalam Pembuatan Buku Komik Permainan 

Tradisional, sehingga diperlukannya data yang akurat guna informasi yang diperoleh 

dapat dipertanggung jawabkan. Data ini digunakan untuk mengetahui konsep awal 

yang akan digunakan untuk pembuatan buku komik permainan tradisional. Pada 

perancangan ini, digunakan beberapa teknik pengambilan data guna memecahkan 

masalah yang ada yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan focus 

group discussion. 

 

 



51 
 

3.3.1 Observasi 

Observasi (Pengamatan), merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian mengenai masalah dan 

fenomena yang diteliti. Melakukan  pengamatan secara langsung mengenai keadaan 

dan suasana terhadap permainan tradisional dan mencatat hasil observasi sehingga 

menjadi data acuan dalam pembuatan analisis data dan perancangan karya. 

Pengamatan tersebut meliputi kondisi permianan tradisional saat ini, pamor dan 

ketertarikan remaja terhadap permainan tradisional. 

 

3.3.2 Wawancara 

Metode ini merupakan proses tanya jawab lisan yang bertujuan untuk mencari 

informasi-informasi lebih mendalam mengenai permainan-permainan tradisional 

yang tidak diketahui oleh masyarakat terutama oleh remaja. Menurut Stewan dan 

Cash (2000), wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antara dua 

orang, setidaknya satu diantaranyamemiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya, dan biasanya melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan. 

 

3.3.3 Studi Pustaka 

Metode ini menggunakan pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang bertujuan untuk 

memperkuat materi pembahasanmaupun sebagai dasar untuk menggunakan teori-teori 

tertentu yang berhubungan dengan penulisan ini dan menunjang keabsahan data yang 
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diperoleh di lapangan. Pada metode ini, menggunakan berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penciptaan buku komik permainan tradisional, seperti penelitian 

terdahulu, buku, jurnal, dan artikel yang diperoleh dari website. 

 

3.3.4 Forum Group Discussion 

Forum Group Discussion dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang 

dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu masalah tertentu. Menurut 

Irwanto (2006), mendefinisikan Forum Group Discussion adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan 

tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan 

kepada orang lain. Selanjutnya di cari kaitan antara data yang satu dengan lainnya 

dalam proses sintesisasi. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan 

menjadi satu pernyataan yang menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil analisis data tersebut selesai dilaksanakan, maka dibuat beberapa 

rancangan komik permainan tradisional yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 
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BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode yang 

digunakan dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengolahannya 

dalam Penciptaan Buku Komik sebagai upaya pengenalan Permaian Tradisional 

pada remaja. 

4.1 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini didapat obyek penelitian yaitu permainan tradisional 

yang sebagai pembahasan utama sehingga dapat membantu dalam pembuatan 

analisis data dan mampu menetapkan sintesis, sebagai dasar perancangan yang 

akan dilakukan. 

Permainan tradisional sering juga disebut permainan rakyat, yang tumbuh 

dan berkembang didalam ruang lingkup masyarakat. Permainan tradisional juga 

tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat setempat 

(Yunus: 1981). Permainan tradisional juga mendapat pengaruh yang kuat sesuai 

kondisi daerah setempat, oleh karena itu permainan tradisional sering mendapat 

perubahan baik pergantian, penambahan dan pengurangan sesuai kondisi 

setempat. Meskipun demikian dalam setiap daerah memiliki nama yang sama, 

dalam memainkannya juga arti dari permainan itu sendiri masih memiliki 

persamaan atau kemiripan. 

Permainan tradisional yang mulanya berkembang di masyarakat saat ini 

kurang dikenal kalangan remaja sebagai generasi pewaris budaya bangsa, 
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khususnya di daerah kota-kota besar. Permainan tradisional yang seharusnya 

harus dilestarikan dengan dukungan para orang tua atau guru disekolah sehingga 

remaja saat ini yang hanya mengenal permainan modern juga bisa merasakan 

manfaat yang terkandung dan kekayaan nilai sehingga mampu mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan anak remaja. 

 

4.2 Data Produk 

Pelestarian budaya harus dilakukan khususnya dalam pembahasan ini 

adalah permainan tradisional. Media edukasi dewasa yang digemari saat ini salah 

satunya yaitu komik sebagai buku bacaan yang akrab dengan anak remaja, dengan 

buku komik remaja lebih mudah dalam mengenal atau memahami pesan yang 

disampaikan dalam aspek pelestarian permainan tradisional. Dengan komik 

remaja lebih cepat memahami pesan yang disampaikan karena komik merupakan 

buku bacaan dengan pesan yang mudah dicerna oleh anak remaja, karena komik 

dalam menyajikan informasinya menggunakan gambar-gambar yang disusun 

sehingg membentuk suatu cerita. 

Sebagai media pembelajaran guna mengenalkan permainan tradisional, 

komik merupakan media yang tepat. Karena komik lebih menarik perhatian 

dibanding buku bacaan lain yang lebih menonjolkan pesan verbal. Buku komik 

juga memiliki keunggulan tersendiri jika dimanfaatkan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Antara lain, komik dapat menambah perbendaharaan kata anak yang 

membaca, mempermudah anak menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak, 

mampu mengembangkan minat baca anak, dan juga pesan komik lebih mudah 
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dicerna sehingga anak mudah memahami apa pesan yang disampaikan oleh komik 

itu sendiri.  

Komik juga mempunyai potensi sebagai media pembelajaran yang efektif, 

karena selaian komik mampu menarik perhatian anak komik juga bisa menambah 

minat baca anak. Komik juga memiliki manfaat tersendiri, jika komik digunakan 

dalam media pembelajaran, cerita maupun desainnya harus di rancang khusus 

dalm menyampaikan pesan-pesan yang mendidik. Inti pesan harus bisa diterima 

dengan jelas oleh anak. Namun komik harus memiliki cerita yang menarik bagi 

pembaca, jika tidak komik akan terasa menggurui dan membosankan. 

 

4.3 Profil Pembaca Komik 

Buku komik ini nantinya ditargetkan kepada remaja antara SD sampai 

dengan SMP yang memiliki usia rata-rata 8-13 tahun yang sudah memiliki 

keterampilan dalam bermaian, lebih cepat belajar dan sudah memiliki kemampuan 

untuk berpikir logis, karena dalam bermain merupakan bentuk yang dominan, 

sama halnya seperti membaca, dimana pada usia remaja ini dikategorikan sebagai 

anak yang gemar membaca (Hurlock, 1993), dari buku mengenai pembelajaran 

hingga buku-buku seperti komik, novel, ensiklopedia, dan sebagainya yang 

mampu menjadi suatu media pembelajaran. Karena di usia ini dianggap sebagai 

usia kritis, masa dimana mulai beranjak dewasa dan memiliki gairah yang 

memacu keingintahuan akan harapan-harapan yang dinilai realistis sesuai dengan 

kemampuan remaja memperoleh kesempatan yang wajar untuk meraih sukses 
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dengan memiliki konsep diri yang baik serta mendorong dan mencoba kreatif 

dalam bermain.  

Pada dasarnya remaja lebih menyukai cerita-cerita yang mengandung unsur 

humor, fantasi dan cerita pahlawan super, karena usia remajamerupakan masa 

yang ideal untuk memberikan suatu pembelajaran khususnya tentang permainan 

tardisional karena usia remaja adalah masa dimana mereka mampu untuk berpikir 

secara logis. 

 

4.3.1 Posisi Pasar 

Komik merupakan salah satu media yang akrab dengan masyarakat dengan 

menempatkan diri di beberapa media selain sebagai buku bacaan.Komik juga 

hidup dan berkembang di masyarakat sebagai seni populer.Komik juga 

memadukan beberapa unsur piktoral didalamnya. Dengan kondisi seperti ini 

komik diduga belum akan menghilang beberapa decade kedepan, komik pada 

dasarnya merupakan media yang mapan dengan segala elemen visualnya, dan 

sudah mengakar pada segmen-segmen masyarakat hingga usia dini hingga usia 

dewasa. Hal tersebut dikarenakan sifat dari gambar sebagai bahasa yang universal, 

sehingga semua kalangan dan semua usia dapat mengerti dan memahami komik. 

Semakin luasnya tema atau genre komik saat ini membuat komik semakin 

mampu bersaing di pasaran dibandingkan dengan buku-buku bacaan lainya. 

Bahkan sekarang ini komik mendominasi dan memenuhi elemen utama rak di 

took-toko buku.Melihat begitu luasnya perkembangan komik sebagai sebuah 
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media  penyimpan dan penyampai nilai, dapat dikatakan kurang lebih sama 

dengan hasil  budaya rupa seperti lukisan, patung, dan grafis. 

Belum adanya penilaian baik dari masyarakat, komik Indonesia saat ini 

masih belum mendapat tempat yang baik, terutama dibandingkan dengan komik-

komik impor lainnya. Komik Amerika dan Jepang merupakan kompetitor utama 

di dalam dunia komik. Sekalipun terdapat beraneka ragam tema atau genre yang 

ada pada dunia komik, sangat disayangkan komik Indonesia masih belum 

menemukan gaya komik yang sesuai dengan selera pasar saat ini. 

 

4.3.2 Potensi Pasar 

Komik salah satu media hiburan yang menyegarkan, banyak juga yang 

menganggap komik sebagai media pembelajaran yang menarik.Komik merupakan 

media pembelajaran yang sangat potensial. Berbeda dengan media-media lain 

seperti halnya televisi yang lebih memaksa mata dan telinga, sedangkan komik 

mendorong kita untuk mengoptimalkan mata untuk mencermati panel-panel dan 

teks yang disertakan. Kebanyakan orang merupakan pembelajar visual yang 

mengasosiasikan kepingan informasi dengan imajinasi tertentu (Ascott 2006).Jadi 

komik dapat membantu anak remaja dalam pembelajaran suatu topik. 

Komik juga dapat memotivasi pembaca, seperti yang dikemukakan 

Hutchinson (1949), bahwa 74% guru yang disurvei menganggap bahwa komik 

"membantu memotivasi" (hl. 244), sedangkan 79% mengatakan komik 

"meningkatkan partisipasi individu" (hl. 244). Satu guru bahkan mengatakan 

bahwa komik membuat pembelajaran menjadi "pembelajaran yang sangat mudah" 
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Hutchinson (1949). Kata Sones (1944) menyimpulkan bahwa kualitas gambar 

komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Komik juga mempunyai potensi jika diciptakan sebagai media 

pembelajaran sperti yang dikemukakan Karl Koenke (1981), bahwa komik bisa 

mengarahkan siswa untuk disiplin membaca khususnya mereka yang tidak suka 

membaca atau yang memiliki kekhawatiran akan kesalahan. 

 

4.3.3 Segmentasi Pasar 

Komik merupakan buku cerita bergambar yang sangat mengikat banyak 

kalangan. Banyak penikmat atau pembaca komik tidak peduli dari kalangan apa 

saja, dari yang tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan 

usia dewasa pun menyukai komik. Orang banyak tidak suka dengan buku bacaan 

lain atau buku pelajaran, mungkin dikarenakan kurangnya gambar sebagai daya 

tarik dalam membaca suatu buku. Komik juga lebih difavoritkan karena 

didalamnya mengangkat cerita-cerita petualangan, fiksi ilmiah, humor dan 

sebagainya. Cerita seperti itulah yang membuat pencinta komik melanjutkan 

beberapa kalangan pecinta komik melanjutkan membaca komik dan membeli 

komik terbaru dan seterusnya. 

 

4.3.4 Pembanding 

Komik merupakan buku bacaan yang ringan dan mudah dicerna oleh 

pembacanya, tentunya komik-komik yang digunakan sebagai media pembelajar. 

Komik dengan tema permainan tradisional yang sebagai salah satu media 
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pengenal kepada remaja masa kini. Seperti komik karya Shani Budi Pandita (Co-

Founder) dan Team dengan komiknya Nusantaranger, didalamnya mengisahkan 

tentang pemuda Indonesia dengan kekuatan khusus yang berasal dari lima pulau 

besar di Indonesia. Komik ini menceritakan akan kekayaan ragam budaya 

Indonesia dengan menampilkan sosok pahlawan super dengan kekuatan dari 

berbagai pulau di Indonesia. Komik Nusantaranger ini tak hanya bercerita tentang 

pahlawan super, tetapi juga mengenalkan keaneragaman Indonesia serta menjadi 

panutan bagi anak Indonesia sendiri.  

Dengan konsep cerita dan karakteristik yang kuat, dikemas dalam elemen-

elemen gaya visual manga shonen dengan genre action, fantasi, komik 

Nusantaranger menyampaikan informasi secara efektif dan estetika visual ketika 

dipandang. Penggunaan gaya manga digunakan karena manga saat ini merupakan 

salah satu komik yang populer terutama di Indonesia. Penggunaan desain karakter 

dan warna menggunakan warna yang memiliki arti sendiri terutama terhadap 

Indonesia sendiri, dengan menggunakan unsur-unsur budaya Indonesia tentunya 

yang digunakan sebagai konsep diciptakannya komik Nusantaranger. Sehingga 

pembaca mampu menangkap kesan pertama cerita dan tertarik untuk membaca 

edisi selanjutnya. 

 

4.4 Analisis Data 

Anlisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkrip observasi, wawancara, studi pustaka yang telah dikumpulkan guna 
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meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi dan memungkinkan penyajian 

data yang sudah ditemukan. 

Remaja saat ini lebih sering memainkan permainan elektronik 

dibandingkan bermain permainan tradisional diluar rumah, begitu halnya dengan 

buku komik remaja lebih mengenal buku komik asing dibanding buku komik dari 

budaya sendiri.Berdasarkan studi pustaka bahwa permainan tradisional adalah 

permainan yang seharusnya dikenal oleh remaja sejak dini sebagai salah satu 

warisan budaya bangsa. 

Pemilihan media buku komik sebagai media pembelajaran kepada remaja 

karena usia remaja adalah masa mulai dewasa dimana dipenuhi dengan gairah dan 

rasa ingin tahu yang besar, memiliki pemikiran tentang hal-hal bermain dan 

sesuatu yang bersifat kegembiraan, mulai munculnya kemampuan berpikir logis, 

berwawasan serta suka membaca terutama tentang hal-hal yang menarik terutama 

pada gambar. Selain itu media buku merupakan media yang sering digunakan 

dalam metode pembelajaran, sumber referensi, maupun wawasan terlebih buku 

besifat praktis, nyaman dan aman tidak seperti pada media elektronik yang lebih 

membebaskan. 

 

4.4.1 Hasil Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek atau informan 

(Yatim, 2001). Metode ini merupakan proses Tanya jawabsecara lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Pada penelitian ini wawancara 
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yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menggunakan 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun informan yang dipilih 

adalah Bapak Sri Edi selaku bagian koleksi alat-alat permainan tradisional di 

Museum Mpu Tantular yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai 

macam Permainan Tradisional Indonesia. Wawancara dengan Bapak Sri Edi 

selaku bagian koleksi alat-alat permainan tradisional Museum Mpu Tantular 

11.35-12.55 WIB tanggal 15 Desember 2014. Hasil dari rangkuman wawancara 

adalah: 

a. Bapak Sri Edi mengatakan bahwa permainan tradisional sudah mulai 

tergerus oleh kemajuan teknologi khususnya permainan elektronik. Padahal 

dulu saat beliau masih kecil permainan tradisional sangat banyak digemari 

dan setiap hari anak-anak seusianya memainkannya. Dapat kita lihat sendiri 

di daerah pedesaan dan disekeliling tempat tinggal beliau sudah jarang 

sekali terlihat bermainan permainan tradisional. Padahal permainan 

tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang banyak memiliki nilai-

nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya. 

b. Bapak Sri Edi mengatakan bahwa permainan tradisional kebanyakan 

memiliki sifat berkelompok yang berarti bahwa banyak manfaat atau nilai-

nilai yang terkandung adalah nilai-nilai kerja sama atau kelompok. 

c. Kemudian tentang permasalahan bahwa permainan tradisional masih 

menjadi misteri tentang asal usulnya, Bapak Sri Edi setuju dan 

membenarkan namun banyak juga peneliti yang mendefinisikan kandungan 

nilai dan manfaat dalam permainan tradisional, menurut apa yang sudah 
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mereka teliti. Hal ini menunjukan bahwa permainan tradisional dapat 

menjadi warisan budaya bangsa yang memiliki banyak manfaat dan nilai-

nilai positif. 

d. Untuk permasalahan bahwa permainan tradisional kurang diminati oleh 

generasi muda saat ini, dikarenakan saat ini perkembangan teknologi sudah 

sangat pesat begitu juga dengan permainan, permainan saat ini sudah 

mengandalkan kemajuan teknologi pula. Jadi untuk mengenalkan 

permainan tradisional lagi ke generasi sekarang harus menggunakan 

kemajuan teknologi sehingga pesan atau pembelajaran yang disampaikan 

mudah diterima oleh generasi sekarang. 

e. Untuk isi buku, Bapak Sri Edi mengatakan bahwa dalam mengenalkan 

permainan tradisional yang dulu populer kepada generasi sekarang juga 

harus menggunakan kemajuan teknologi. Dari segi konten dan visual komik 

juga bisa memberi informasi, pesan dan visual yang menarik bagi remaja 

saat ini. 

 

4.4.2 Hasil Observasi 

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang menjadi 

target pengamatan . 

1. Berdasarkan hasil observasi dari beberapa jurnal, ditemukan berbagai 

macam data yang ditemukan dengan permainan tradisional. Menyebutkan 
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bahwa anak usia sekolah dasar mulai kelas 1-3 masih membutuhkan 

kegiatan bermain dalam kegiatan pembelajarannya, data ini berdasarkan 

KTSP tahun 2007. Karena bermain mempunyai fungsi problem solving 

yang mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupan nyata. 

2. Mengenai observasi  tentang pemilihan media buku dibandingkan dengan 

media online atau elektronik lainnya, didapat beberapa kelebihan media 

buku cetak disbanding dengan media online atau elektronik, adalah : 

a. Buku bersifat monumental yang artinya buku bisa bertahan lama dan 

berumur panjang. 

b. Buku dapat memuat informasi esensial dan strategis, bermanfaat 

sebagai alat pemecah masalah. 

c. Buku bersifat efisien dan memiliki isi yang sangat komplit, terbukti 

masih banyaknya orang yang mempergunakan buku dalam prosen 

pembelajaran. 

d. Membaca melalui media online atau elektronik secara terus menerus 

bisa menjadi sangat melelahkan bagi mata pembaca. 

e. Menururt Dodik Setiyadi (media.kompasiana.com) yaitu buku tidak 

membutuhkan alat elektronik yang mahal untuk membacanya hanya 

memerlukan cahaya untuk membacanya. 

 

4.5 Keyword 

Dengan pemilihan judul “Penciptaan Buku Komik Sebagai Upaya 

Pengenalan Permainan Tradisional Kepada Remaja” maka untuk mendukung 
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pemecahan masalah diperlukan data-data  dari lapangan yang terdapat di latar 

belakang masalah sehingga bisa digali permasalahan yang sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai. 

Pemilihan kata kunci dalam penciptaan buku komik permainan tradisional 

ini berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Keyword mengunakan empat 

sudut pandang yaitu Permainan, Budaya, Remaja dan Buku Komik yang 

ditentukan berdasarkan data observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Permainan merupakan unsur permainan tradisional sendiri, sedangkan 

budaya didefinisikan bahwa permianan tradisional adalah dalah satu warisan 

budaya yang harus dilestarikan.untuk definisi remaja merupakan sasaran atau 

target audience dari pengenalan permainan tradisional tersebut, sedangkan definisi 

bagi buku komik adalah salah satu media pembelajaran sebagai upaya pengenalan 

permainan tradisional bagi remaja. 

Dari sudut pandang permainan didapatkan beberapa irisan definisi 

berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yaitu menyenangkan, tidak sungguh-

sungguh, pertunjukan dan keseruan. Dari kata menyenangkan dan tidak sungguh-

sungguh dikerucutkan menjadi bermain, dengan alasan bermain memiliki sifat, 

yaitu sesuatu yang menyenangkan dan tidak ada kesungguhan didalamnya. 

Sedangkan dari kata keseruan dan pertunjukan dikerucutkan menjadi sebuah kata 

yaitu aksi. Dari irisan frase bermain dan aksi di kerucutkan lagi menjadi lincah, 

karena dalam sebuah permainan khususnya permainan tradisional dibutuhkan 

kelincahan bagi pemainnya. 
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Dari sudut pandang kedua yaitu budaya didapat irisan definisiberdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu norma, kebiasaan, dan warisan. Dari irisan 

norma dan kebiasaan diriskan lagi menjadi adat, sehingga adat dan warisan di 

definisikan menjadi tradisi. Alasanya bahwa permainan tradisional merupakan 

sebuah tradisi yang turun temurun sehingga perlu dilestarikan. 

Dari sudut pandang remaja, berdasarkan sifat dan ciri-ciri remaja di 

dapatkan irisan dari remaja yaitu mulai dewasa, berfikir, mencari hal baru, dan 

menurut Hurlock (1993) salah satu sifat remaja adalah membaca jadi kata yang 

diambil adalah membaca. Mulai dewasa dan berfikir didefinisikan menjadi 

berwawasan, sedangkan mencari hal baru dan membaca diiriskan menjadi kata 

belajar. Sehingga dari kata berwawasan dan belajar dikerucutkan menjadi kata 

intelek.Alasannya bahwa remaja adalah masa dimana meraka sudah mampu 

berpikir secara logis dan sifat ingin tahu yang mendorong mereka harus 

berwawasan dan mempunyai intelektual yang cukup guna berbaur dengan 

sekitarnya. 

Dari Buku komik kata yang muncul Berturutan, cerita gambar, dan lucu 

karena buku komikmerupakan sebuah buku cerita yang terdiri dari unsur visual 

dan teks, yang didalamnya terdiri atas sebuah panel gambar yang berurutan 

sehingga membentuk sebuah cerita menurut McCloud (1993), yang terkadang 

komik bertemakan sebuah humor, sehingga dari kata cerita gambar dan lucu 

dikerucutkan menjadi karikatur yang kemudian dikerucutkan lagi dengan 

berturutan sehinggan membentuk kata kartun. Alasannya karena komik 
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merupakan cerita bergambar yang dalam segi visualisasi biasanya bergaya kartun, 

sehingga mampu menarik perhatian dari pembacanya khususnya para remaja. 

Dari analisis penentuan final keyword, maka ditemukan keyword untuk 

Penciptaan Buku KomikPermainan Tradisional adalah Kelincahan Intelektuan 

Tradisonal. Keyword ini selanjutnya akan dijadikan sebuah konsep yang akan 

mendasari Penciptaan Buku Komik Permainan Tradisional juga media-media 

pendukung lainnya. 
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4.6 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan analisa keyword, dapat dideskripsikan bahwa “Kelincahan 

intelektual tradisional” adalah bentuk makna dari suatu permainan atau game, 

maksud dari keyword ini adalah diharapkan bahwa remaja sebagai target utama 

mengenal dan menarik perhatian sehingga ingin mencoba untuk memainkan 

permainan tradisional secara maksimal, sehingga remaja dapat memahami arti dan 

nilai-nilai serta manfaat yang terdapat pada permainan tradisional dan menjaga 

kelestariannya. 

 

4.7 Perencanaan Kreatif 

Menjelaskan tentang medotologi dan perancangan karya dalam proses 

penciptaan Buku Komik Permainan Tradisional. Pada bab ini terdapat penjelasan 

konsep yang akan menjadi dasar penciptaan karya. Adapun beberapa prosen dari 

penciptaan buku komik permainan tradisional yang meliputi : 

1. Ukuran, format dan halaman 

Ukuran dalam pembuatan komik adalah A4 dengan ukuran 210mm x 

250mm sebelum cetak, sedangakan untuk ukuran buku komik adalah 14cm 

x 20cm dengan posisi vertical atau portrait. Untuk penggunaan panel akan 

lebih banyak sehingga mampu menunjukkan karakteristik ketangguhan, dan 

gambar objek dalam komik dibuat tidak akan melewati garis panel. 

Menggunakan perbandingan panel yang cenderung sama ukurannya. Untuk 

halaman komik mengikuti standarisasi yaitu kurang lebih 160 halaman 
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dengan efektif isi hanya sampai 155 halaman dan halaman per chapter yaitu 

kurang lebih 20 halaman. 

2. Verbal 

Dalam komik ini teks atau bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-

hari yang bersifat semi formal dan non-formal, agar pesan atau cerita yang 

disampaikan lebih mudah diingat oleh target yang dituju. 

3. Visualisasi 

a. Visualisasi Ilustrasi 

Komik merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita.Visual 

merupakan kompoen utama dalam penciptaan komik, dari kata kunci yang 

sudah dipat yaitu “Kelincahan Itelektual”. Mulai dari menggambarkan 

karakter, menggambarkan ekspresi wajah yang digunakan untuk 

menunjukkan perasaan atau pernyataan emosi dari berbagai karakter, 

sehingga mampu menggambarkan atau mengekspresikan dari konsep. 

Gambaran karakter seperti orang sedang berlari dengan wajah tersenyum 

lebar sehingga menunjukkan kesan energik, yang merupakan definisi dari 

keyword. 

Sedangkan kata Intelektual bisa divisualisasikan dengan karakter lain 

yang digambarkan dengan seorang berkacamata atau dengan karakter 

pendiam sehingga menciptakan karakter intelektual, pandai atau berilmu. 

Kemudian dari visualisasi ilustrasi tersebut akan dilanjutkan ke proses 

selanjutnya sebelum di tuangkan kedalam buku komik. 
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           Gambar 4.2 Gambaran Visualisasi Karakter 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

b. Visualisasi Warna 

Wana adalah satu hal yang sangat penting dalam menggambarkan suatu 

kesan dan pesan tertentu, oleh sebab itu warna merupakan hal pertma yang 

mampu menentukan respon audience. Dengan warna, Manusia mampu 

terpengaruhi secara emosi dan jiwa, karena warna juga dapat 

menggambarkan susasana hati seseorang (Sanyoto, 2002). Karena dengan 

warna mampu menunjukkan karakteristik dan kesan tertentu. 

Sehingga pada visualisasi warna yang digunkan pada penciptaan buku 

komik permainan tradisional yaitu dengan menggunakan warna-warna 

cerah atau warna komplementer. Warna inidibagi menjadi dua golongan. 
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Pertama karena keluarga warna merah sering diasosiasikan dengan 

matahari, darah, api, semangat dan bersifat energik yang merupakan 

sesuatu dengan kesan panas atau merangsang kejiwaan. Warna merah, 

jingga, kuning merupakan golongan warna panas serta warna-warna langit 

atau warna dingin yang memiliki sifat sejuk atau tenang. Kedua golongan 

warna tersebut diuraikan bahwa warna merah menimbulkan emosi lebih 

tinggi atau lebih kuat dibandingkan dengan warna lainnya sementara warna 

biru adalah kebalikannya. 

Sehingga dalam penciptaan buku komik permainan tradisional nantinya 

menggunakan warna cerah atau panas yang berkesan energik sesuai dengan 

konsep yang sudah ditentukan. Warna-warna ini dipilih berdasar makna dan 

karakternya seperti warna merah dan biru memiliki arti sebuah kekuatan, 

agresif, semangat, energik dan ketenangan pemilihan warna-warna tersebut, 

karena penyesuaian dengan konsep pada penciptaan buku komik permainan 

tradisional ini yakni “Kelincahan Intelektual” dari kata tersebut dapat 

diartikan bahwa kata “kelincahan” dilambangkan dengan warna cerah atau 

panas karena bersifat enerjik dan bersemangat, sedangkan kata 

“intelektual” dilambangkan dengan warna- warna dingin karena bersifat 

ketenangan.  

Warna-warna tersebut diantaranya, orange (C:0 M:80 Y:100 K:0) dan 

(C:0 M:58 Y:100 K:0) serta warna-warna dingin yaitu biru (C:97 M:55 

Y:17 K:1) dan warna pendukung (C:85 M:7 Y:71 K:0) 
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Gambar 4.3 Visualisasi Warna “Komplementer” 

Sumber : Colorschemedesigner.com, 2014  

 

 

 

Gambar 4.4 Visualisasi Warna “Pembagian Komposisi Warna” 

Sumber : Colorschemedesigner.com, 2014  

 

Warna yang terpilih adalah warna vigorous memiliki arti menurut 

www.oxforddictionary.com, yaitu bersemangat, menggebuh-gebuh dan 

energik. Apabila diaplikasikan kedalam buku komik nantinya warna orange 

akan lebih dominan dalam penggunaannya seperti warna-warna pada 

background cover buku komik misalnya, lalu warna lainnya sebagai warna 

penunjang dalam isi komik serta digunakan untuk setting tempat misalnya 

divisualisasikan seperti sebuah pemandangan, pohon, kota dan sebagainya 
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c. Visualisasi Tipografi 

Font yang digunakan dalam Buku Komik Permainan Tradisional ini 

menggunakan font sans serif dengan sedikit dimodifikasi sehingga 

mencapai bentuk yang sesuai. Pemilihan jenis tersebut berdasarkan 

pertimbangan dari bentuk dan karakter font, dari bentuk yang fleksibel dan 

simple namun tetap terlihat tegas. Pertimbangan dalam penggunaan font ini 

pada penciptaan komik ini karena dari tingkat keterbacannya dan 

kesesuaian dengan karakter komik, sehingga lebih meningkatkan 

keterbacaan bagi pembacanya. 

 

Gambar 4.5 Visualisasi Tipografi Sans Serif  

Sumber : dafont.com, 2014 

 

4.7.1 Tujuan Kreatif 

Pada penciptan sebuah media pembelajaran yang berupa buku komik 

permainan tradisional guna mengenalkan nilai-nilai dan manfaatdari permainan 
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tradisional tersebut, sehingga mampu mempengaruhi target audience. Dari 

perencanaan kreatif yang sudah dilakukan diharapkan kepada target audience 

terutama kalangan remaja mampu mengenal dan memahami pesan yang 

disampaikan dari penciptaan buku komik permainan tradisional ini, kemudia 

timbul kenginan untuk mencoba bahkan tertarik untuk memainkan permainan 

tradisional tersebut serta turut melestarikan budaya bangsa. 

 

4.7.2 Strategi Kreatif 

Strategi kreatif dalam perancangan Tugas Akhir ini mengacu pada 

observasi terhadap objek yang diteliti. 

1. Segmentasi dan Targeting 

Dalam penciptaan buku komik permainan tradisional ini, target audience 

yang dituju adalah : 

a. Demografis 

Usia 8-13 tahun : Remaja 

Status Keluarga : Belum menikah 

Jenis Kelamin : Pria dan wanita 

Profesi : Pelajar SD-SMP 

b. Geografis 

Hasil dari wawancara dan observasi adapun sasaran pasar dari produk 

meliputi wilayah kota besar dan kabupaten. 
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c. Psikografis 

Experincer dengan ciri orang yang suka mencoba,bergerak  dinamis, 

energik dan  penuh kegembiraan, dan suka mencari hal-hal baru akan 

kegembiraan.  

d. Behavioral 

Remaja merupakan masa yang bersemangat, mencari hal-hal baru dan 

masa dimana mereka mampu untuk berpikir secara logis. 

2. Positioning 

Positioning adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat citra 

produk atau hal-hal berbeda terhadap produk, berkaitan tentang inovasi 

yang ingin di pasarkan, sehingga berhasil mendapatkan posisi yang khusus 

dalam pikiran sasaran konsumennya (Kotler, 2001). Positioning merupakan 

hal yang penting yang harus diperhitungkan, dalam penciptaan sebuah buku 

komik untuk menguji apakan informasi yang ada dalam komik tersebut bisa 

sampai kepada pembaca.Buku komik permainan tradisional ini 

menempatkan dirinya sebagai media pembelajaran serta hiburan berbentuk 

buku komik mengenai, cara bermain, nilai-nilai serta manfaat, dan keseruan 

bermain permainan tradisional yang sebagai point utamanya. 

3. Asumsi data wawancara, observasi dan studi pustaka 

Dari data hasil wawancara, observasi dan studi pustaka maka dapat ditarik 

kesimpulan atau asumsi, antara lain : 
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a. Data Primer 

i. Permainan tradisional yang hampir tergerus dan terlupakan karena 

kemajuan teknologi dan banyak tergantikan oleh permainan-

permainan elektronik. Padahal didalam permainan tradisional banyak 

mengandung nilai-nilai dan manfaat yang penting bagi perkembangan 

psikologis. 

ii. Kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung 

dalam permainan tradisional. 

iii. Permainan tardisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa 

yang perlu dilestarikan. 

b. Data Target Market 

Target Marketsebagian besar adalah remaja yang memiliki pemikiran 

tentang hal-hal baru serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya 

melalui buku komik permainan tradisional. 

c. Unique Selling Proposition 

Berdasarkan tujuan dari penciptaan buku komik permainan tradisional 

sebagai upaya pengenalan kepada remaja, dengan menampilkan bagaimana 

inovasi dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh buku komik lain (Kotler, 2011). 

Keunggulan dan inovasi spesifik yang dimiliki buku komik permainan 

tradisional yaitu dengan konten serta ilustrasi yang sesuai dengan konsep,  serta 

dengan menciptakan inovasi dan keunggulan yaitu membuat sebuah kuis yang 

bisa di jawab oleh pembaca sehingga bisa memenangkan edisi special dari buku 

komik permainan tradisional, karena dengan memposisikan suatu produk yang 
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memilikiperbedaan dengan kompetitornya maka produk tersebut akan memiliki 

kekuatan yang lebih besar untuk membuat konsumen memiliki penilaian tertentu 

dengan produk tersebut. 

 

4.8 Perencanaan Media 

Dalam penciptaan buku komik permainan tradisional yaitu bagaimana 

merancang rencana media (media planner) secara handal, bahkan sampai pada 

perhitungan yang sekecil-kecilnya dan mendetail, agar media yang dirancang 

betul-betul dapat menjangkau target audience secara tepat dengan biaya dan 

pemilihan media yang sesuai.Suatu perencanaan media selalu terkait dengan 4 

komponen, yaitu tujuan media, strategi media, program media dan biaya media.  

 

4.8.1 Tujuan Media 

Supaya informasi dan pesan bisa tersampaikan secara tepat kepada target 

audience, dibutuhkan perencanaan media yang sesuai. Dalam menyampaikan 

informasi atau pesan dari penciptaan buku komik permainan tradisional, dengan 

menentukan jangkauan dari penciptaan buku komik permainan tradisional ini 

sekurang-kurangnya media dapat menjangkau target audience yaitu kalangan 

remaja dengan usia SD sampao dengan SMP, yang berada didaerah kota besar 

khususnya. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan buku 

komik permainan tradisional dengan bagaimana menentukan pemilihan media dan 

prioritas media sehingga mengoptimalkan efektivitas informasi dan efisiensi 

biaya. 
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4.8.2 Strategi Media 

Media yang akan dipilih cenderung pada media yang menjadi kebiasaan 

dari target audience serta yang mampu memuat informasi yang mendalam dan 

detail tentang permainan tradisional. Dengan adanya pertimbangan media, 

efektivitas media, dan efisiensi biaya, maka untuk mencapai tujuan dari 

pengenalan permainan tradisional ditetapkan sebagai berikut. 

1. Media cetak yaitu buku komik sebagai media utama, dengan alasan 

merupakan media edukasi yang populer dan mampu meningkatkan 

kualitas dalam suatu pembelajaran (sones, 1944), dengan karakteristik, 

mampu menggambarkan bagaimana keseruan dalam memainkan 

permainan tradisional melalui visualisasi ilustrasi sebagai point of interest 

yang disertai dengan balon kata yang memperjelas pesan visual dari 

komik. Memiliki jangkaun (coverage) tinggi, pertimbangan lainnya 

dengan pemilihan buku komik sebagai media utama yaitu, komik sendiri 

memiliki sifat menghibur dimaksudkan bahwa komik mampu menjadi 

media yang tidak membosankan sebagai fungsi pembelajaran serta pesan 

yang disampaikan komik mudah dicerna dan mampu merangsang minat 

baca. 

2. Media luar ruang dengan medium poster, dengan alasan adalah media 

yang menjadi kebiasaan dari target audience dalam hal membaca dan 

melihat serta efektif untuk mengenalkan buku komik permainan 

tradisional, karena poster memiliki karakteristik antara lain : 
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a. Frekuensi sangat tinggi, 

b. Impact / hasil yang ingin dicapai dapat dengan format besar, 

c. Selalu menghadang setiap saat, audience tidak harus beraktivitas. 

d. Berfungsi sebagai penagkap pandang. 

Beberapa karakteristik yang menjadi kelemahan media poster yang dapat 

dan perlu ditutup dengan media pilihan lain adalah : 

a. Audience sangat heterogen 

b. Waktu baca singkat 

c. Jangkauan rendah 

d. Biaya poster diperhitungkan relative lebih murah dan terjangkau, 

dibanding media lain. 

3. Media pendukung berupa marchendise, sebagai media promosi pendukung 

dengan harga terjangkau dan berdampak besar serta memiliki sifat 

kenangan atau kenang-kenangan, serta mudah untuk diaplikasikan. 

 

4.8.3 Program Media 

Pelaksanaa media akan di realisasi setelah proses pembuatan visualisasi 

ilustrasi berupa karakter, warna serta typografi yang sesuai dengan konsep 

perancangan. Untuk media promosi akan dilakukan dalam periode dan tempat 

tertentu, terutama ketika event launching media utama yaitu bukun komik. 
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4.8.4 Biaya Media 

Pada biaya media ini membahas tentang pencetakan buku meliputi 

beberapa hal yang harus dihitung dalam pencetaan buku komik  

1. Tingkatan Efisiensi HPP Cetak 

HPP dapat dikatakan efisiensi jika harga yang ditawarkan terhadap order 

buku cukup kompetitif dengan kwalitas cetak terjamin baik. 

2. Kualitas Buku 

Penetapan harga sesuai dengan kualitas buku jika harga buku sama dengan 

mutu cetak sehingga dapat bersaing dengan yang lain. 

3. Ketepatan jadwal Produksi 

Penetapan harga dianggap bijaksana dan tepat jika jadwal produksi 

dilaksanakan tepat waktu. Ketepatan waktu penyerahan hasil cetak sangat 

penting. Ketepatan waktu sangat memperngaruhi kredibilitas dan profit 

dari percetakan 

4. Kelancaran waktu penyerahan/pengiriman 

Apabila penyerahan buku ke perbitan sesuai dengan jadwal produksi 

berarti penerbit memperoleh ketepatan waktu edar. Ketepatan waktu edar 

mempengaruhi laku tidaknya buku 

5. Sehatnya pertumbuhan 

Kelancaran produksi, ketepatan waktu, baiknya mutu dan terjaminnya 

berarti akan memperlancar pembayaran dari pelanggan (penerbitan). 

Kelancaran pembayaran akan memperlancar cash flow percetakan 

sehingga perusahaan bisa tumbuh dengan sehat. 
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Adapula rumus-rumus yang harus diperhitungkan dalam menentukan Harga 

Pokok Produksi Cetak Buku, sebagai berikut : 

1. Menghitung Biaya desain cover dan isi buku 

a. Menghitung desain = 1 

b. Harga desain per buku  = Rp. 300.000 ,- 

Rumus : Biaya Desain = 1 x Rp. 300.000  

 = Rp. 300.000,- 

2. Menghitung Biaya setting naskah 

a. Jumlah halaman setting  = 160 halaman 

b. Ukuran buku  = 14 x 21 cm 

c. Harga setting per halaman  = Rp. 12.000.- 

Rumus : Biaya setting per halaman  = 160 x Rp. 12.000  

 = Rp. 1.920.000,- 

3. Menghitung biaya pemprosesan output film separasi warna (Fulcolor) 

a. Jumlah model  = 1 

b. Ukuran buku  = 14 x 21 cm2 

c. Harga pembuatan per cm2  = Rp. 45,- 

Rumus : Biaya  = (32×24) x 4 x Rp.45,-  

 = Rp. 138.240,- 

4. Menghitung biaya pemprosesan film negatif dan positif 

a. Jumlah halaman = 160 halaman 

b. Ukuran buku  = 14 x 20 cm 

c. Harga pembuatan film B/W  = Rp. 30,- 
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Rumus : Biaya pemprosesan film B/W 

 16 x 22 x 160 x Rp. 30,-/cm2 = Rp. 1.689.600,-  

 Rp. 1.689.600,- x 4 warna = Rp. 6.758.400,- 

5. Menghitung Biaya montage cover dan isi buku 

a. Jumlah halaman buku  = 160 halaman 

b. Jumlah hal. dalam per lintasan/montage  = 16 halaman 

c. Jumlah montage cover = 4 ( film ) 

d. Harga montage cover  = Rp. 22.500,- 

e. Harga montage isi  = Rp. 45.000,- 

Rumus : Jumlah montage isi  = 160 : 16  

 = 10 lbr film 

Biaya montage cover dan isi buku : 

( 4 x Rp. 22.500,-) + ( 10 x Rp. 45.000,- )  = Rp.540.000,- 

6. Menghitung biaya plate cover buku 

a. Jumlah plate cover  = 4 lembar 

b. Ukuran maximum cetak naik di mesin 

c. Harga /lembar utk GTOV  = Rp. 35.000,- 

Rumus : Biaya plate cover  = 4 x Rp. 35.000,-  

 = Rp. 140.000,- 

7. Menghitung biaya plate isi buku 

a. Jumlah plate isi buku  = 10 lembar 

b. Ukuran maxsimum cetak di mesin 72 

c. Harga /lembar  = Rp. 150.000,- 



81 
 

Rumus : Biaya plate isi  = 10 x Rp. 150.000,-  

 = Rp. 1.500.000,- 

8. Menghitung biaya kertas cover buku 

a. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

b. Inschiet  = 40 % 

c. Ak 210 gr plano per rim  = Rp. 650.000,- 

d. Jumlah hal. dlm 1 lembar kertas plano  = 8 halaman 

Rumus : Biaya kertas cover buku  = 

2.500 x Rp. 650.000,- x 140 %  = Rp. 568.750,- 

                8 x 500 

9. Menghitung biaya kertas isi buku 

a. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

b. Jumlah halaman  = 160 halaman 

c. Inschiet  = 20 % 

d. HVS 70 gr plano per rim  = Rp. 120.000,- 

e. Jumlah hal. dlm 1 lembar plano  = 32 halaman 

Rumus : Biaya kertas isi buku  = 

(2.500 x Rp. 120.000,- x 160 x 120 %)/(32x500)  = Rp. 3.600.000,- 

10. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) cover buku 

a. Warna cover  = 4/ 

b. Inschiet  = 40 % 

c. Jumlah plate cetak cover  = 4 lembar 

d. Ongkos cetak per lintasan  = Rp. 120,- 

e. Oplah cetak  = 2.500 eks. 
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Rumus : Biaya pencetakan cover  = 

4 x Rp. 120,- x 2.500 x 140 %  = Rp. 1.680.000,- 

11. Menghitung biaya pencetakan (ongkos cetak) isi buku 

a. Warna isi  = 1/1 

b. Inschiet  = 30 % 

c. Jumlah plate cetak isi  = 10 

d. Ongkos cetak isi per lintasan  = Rp. 55 

e. Oplah  = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pencetakan isi  = 

10 x Rp. 55,- x 2.500 x 130 %  = Rp. 1.787.500,- 

12. Menghitung biaya pelipatan katern 

a. Jumlah halaman  = 160 halaman 

b. Jumlah katern  = 5 katern 

c. Ongkos pelipatan per katern  = Rp. 50,- 

d. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

Rumus : Biaya pelipatan  = 5 x 2.500 x Rp. 50,-  

 = Rp. 625.000,- 

13. Menghitung biaya komplit katern 

a. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

b. Biaya komplit per buku  = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya Komplit buku  = 2.500 x Rp. 25,-  

 = Rp. 62.500,- 
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14. Menghitung biaya jilid lem 

a. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

b. Biaya penjilidan lem buku  = Rp. 75,- 

Rumus : Biaya penjilidan lem  = 2.500 x Rp. 75,-  

 = Rp. 187.500,- 

15. Menghitung biaya/ongkos potong buku 

a. Oplah cetak  = 2.500 

b. Biaya potong per buku  = Rp. 25,- 

Rumus : Biaya potong buku  = 2.500 x Rp. 25,-  

 = Rp. 62.500,- 

16. Menghitung biaya pengepakan 

a. Oplah cetak  = 2.500 eks. 

b. Jumlah buku dalam satu pak  = 250 

c. Ongkos pengepakan termasuk casing = Rp. 10.000,- 

Rumus : Biaya pengepakan  = (2.500 x Rp. 10.000,-)/250 

 = Rp. 100.000,- 

17. Jumlah seluruh biaya ( 1 s/d 16 )  = Rp. 19.970.390,- 

18. Margin Keuntungan (20%)  = Rp. 3.994.078,- 

19. Jumlah biaya ( 17-18 )  = Rp. 23.964.468,- 

20. Ppn + PPh ( 10% )  = Rp. 2.396.447,- 

21. Jumlah keseluruhan  = Rp. 26.360.915,- 

22. Harga per buku/ HPP ( jumlah biaya : oplah ) 

Rp. 26.360.915,- : 2.500 eks.  = Rp. 10.544,-/eks 
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     Rp. 10.600,- 

Dijual  = Rp. 35.000,- 

Keuntungan  = Rp. 24.400,- 

Keuntungan   = Rp. 24.400,- x 2500  

  = Rp. 61.000.000,,- 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1 Implementasi Konsep 

Implementasi konsep merupakan penerapan konsep pada beberapa alternatif 

karakter dan juga elemen apa saja yang akan dihadirkan. Tentu saja dalam proses 

penerapan konsep ini tetap perpedoman pada keyword yang telah diperoleh. 

Pembuatan desain dalam penciptaan buku komik permainan tradisional ini 

diantaranya adalah menentukan karakter, ciri khas atau watak dari setiap karakter, 

menentukan tema, membuat alur cerita, dan menggabungkan semua elemen awal 

menjadi satu visual. 

 

5.1.1 Konsep Desain Karakter Utama 

Berdasarkan diskusi dengan beberapa partisipan nama yang akan digunakan 

sebagai tokoh utama adalah Bayu yang berarti angin dalam Bahasa Jawa, 

dimaksudkan bahwa angin mampu berhembus kesegalah arah, mampu menerjang 

apapun yang ada didepannya. Dari karakter angin dimaksudkan bahwa karakter yang 

ingin diangkat sebagai tokoh utama memiliki sifat pantang menyerah apapun yang 

dihadapinya, dan lincah tangkas dalam menghadapi segala rintangan. 
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Serta nama Bayu sering juga digunakan sebagai nama tokoh utama dalam 

berbagai cerita, sehingga nama sudah tidak asing dan mudah diingat serta mudah 

dalam diucapkan, nama Bayu juga cocok digunakan sebagai karakter anak kota 

menurut partisipan komikus. Karakter dibuat dengan ciri khas anak Sekolah 

Menengah Pertama berusia 14 tahun. Gaya tengil anak kota, percaya diri, berenergik 

dan semangat mengebuh-gebuh. Visualisasi yang ingin dimunculkan adalah seorang 

anak dengan gaya masa kini dan memiliki sifat konyol, sedikit bodoh tetapi pantang 

menyerah, dan hyperaktif. 

 

5.1.2 Sketsa Awal Karakter Utama 

Pada tahap sketsa awal ini akan  dibuat  karakter yang digunakan sebagai 

tokoh utama dalam buku komik permainan tradisional. Sketsa awal akan dieksplorasi 

dan dialternatifkan menjadi beberapa karakter sesuai konsep desain yang sudah 

ditentukan. Berikut ini beberapa alternatif sketsa awal karakter utama yang akan 

dirundingkan berdasarkan metode Forum Group Discussion (FGD) dengan 

melibatkan beberapa pihak sebagai tim diskusi dalam menentukan sketsa awal 

karakter utama, diantaranya dengan salah satu komikus Wawan Dharmawan (Cak 

Waw) dengan komiknya 101 Hantu Nusantara , serta para pencinta komk dan 

pembaca komik yang sudah ditentukan.  
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Sehingga dari 3 alternatif sketsa karakter akan dipilih satu final desain yang 

memiliki kesesuaian berdasarkan keyword dan sesuai dengan konsep karakter yang 

sudah di tentukan. Adapun  alternatif sketsa awal karakter utama, sebagai berikut : 

 
Gambar. 5.1 Sketsa Alternatif A 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif A digambarkan sesuai dengan konsep desain, karakter anak 

remaja dengan memakai jaket hoodie dengan celana pendek serta sepatu karet, 
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sehingga berkesan anak yang senang bermain serta ekspresi wajah senang dan 

senyum lebar melihatkan karakter yang ceria, dan mempunyai semangat bermain. 

 

        Gambar. 5.2 Sketsa Alternatif B 

        Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif B masih mengacu kepada konsep desain yang sudah 

ditentukan dan bentuk dari sketsa alternatif A, dengan merubah sedikit gaya rambut, 
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tampilan karakter dengan mengunakan jaket sleeveless, kaos raglan dan memakai 

sepatu serta ekspresi dari karakter yang lebih keren dan lebih terkesan anak kota. 

 

        Gambar. 5.3 Sketsa Alternatif C 

        Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif C ini banyak mengubah bentuk karakter dari sketsa laternatif 

sebelumnya. Perubahan pada bentuk mata gaya rambut serta tampilan outfit yang 

lebih sederhana, tetapi masih mengacu pada konsep desain yang sudah ditentukan. 

Dari beberapa sketsa alternatif karakter utama diatas, maka akan dipilih satu 

final desain yang akan digunakan sebagai karakter utama dalam buku komik 
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permainan tradisional yang dibuat. Dalam proses menentukan pemilihan sketsa 

alternatif ini dilakukan dengan cara focus grup discussion (FGD) dengan salah satu 

komikus 101 Hantu Nusantara yaitu Wawan Dharmawan (Cak Waw), pencinta komik 

dan pembaca komik. Sistem penilian ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan 

konsep dan keyword yang sudah ditentukan.  

Hasil dari forum group discussion, partisipan lebih banyak memberi saran dan 

masukan terhadapap karakter utama yang akan digunakan dalam komik yaitu lebih 

dominan banyak menunjuk kepada sketsa alternatif B dengan hasil diskusi bahwa 

karakter B lebih memiliki kesesuaian dengan indikator yang sudah ditentukan yaitu 

ilustrasi visual menggambarkan anak usia remaja yang masih cocok untuk bermain 

permainan tradisonal dan memiliki karakter anak usia sekolah menengah pertama. 

Tetapi pada sketsa B menurut partisipan memiliki keunggulang dari segi outfit dan 

ekspresi wajah yang lebih menarik, dan berkesan bersemangat dengan wajah yang 

ekspresif, untuk alternatif A partisipan berpendapat bahwa dalam segi penampilan 

sudah mewakili dari ciri anak kota, dan ekspresi wajah semangat, tetapi partisipan 

juga berpendapat kalau pada sketsa alternatif A ilustrasi kurang menarik digunakan 

sebagai tokoh utama, karena kurang memiliki karakter dari gaya penampilan yang 

kurang menarik perhatian. Serta sketsa alternatif A menurut partisipan masih 

memiliki kekurangan yaitu gaya yang dimilki karakter masih sederhana belom 

mampu mewakili anak masa kini dengan penampilan yang umum digunakan dan 

membuat ciri khas tersendiri sebagai karakter utama.  
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Sedangkan sketsa alternatif C partisipan tidak banyak menunjuk terhadap 

sketsa C karena karakter yang didapat dari sketsa C masih terlalu sederhana, untuk 

ekspresi sudah mewakili tetapi dalam segi penampilan kurang mewakili untuk anak 

kota dan tidak memiliki ciri khas tersendiri sebagai tokoh utama, serta karakter 

terlihat lebih dewasa dari indikator yang sudah ditentukan dari awal. Dalam 

penentuan karakter utama ada sedikit perdebatan anatara pemilihan alternatif A dan 

B, partisipan komikus lebih memilih sketsa B sedangkan partispan pencinta komik 

serta pembaca komik memilih sketsa A untuk hal gaya dan pose, dari hasil diskusi 

tersebut dapat ditemukan pemecahan masalah yaitu penggabungan antara alternatif A 

dan B pada final desain, tetapi karakter yang digunakan lebih dominan kepada sketsa 

B dengan mengubah sedikit gaya rambut dari alternatif A serta pose dan beberapa 

ekspresi lebih ditampilkan pada final desain. 

 

5.1.3 Sketsa Karakter Terpilih 

Sketsa karakter yang terpilih merupakan hasil dari diskusi dengan pihak 

tertentu yang mampu untuk memberi pendapat dalam menentukan desain karakter 

utama yang akan digunakan dalam komik permainan tradisional,antara lain adalah 

dengan salah satu komikus 101 Hantu Nusantara yaitu Wawan Dharmawan (Cak 

Waw), pencinta komik dan pembaca komik.  

Setelah tahap pemilihan sketsa alternatif guna menentukan sketsa terpilih, 

kemudian sketsa desain karakter yang terpilih akan disempurnakan kedalam final 
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desain dengan berbagai macam bentuk yang mendukung kesempurnaan sehingga 

memiliki kesesuaian ketika dituangkan kedalam bentuk komik dan cerita. 

 

Gambar. 5.4 Sketsa Terpilih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

1.1.4 Final Design 
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Setelah ditentukan Sketsa karakter yang akan digunakan, maka sketsa terpilih 

akan disempurnakan lebih jelas lagi dan dibentuk dengan proporsi yang sesuai 

sehingga mampu menampilkan karakter dari desain yang sudah didapat. Final desain 

juga dibuat dengan berbagai macam pose, gesture, serta berbagai macam ekspresi-

ekspresi. Hal ini bertujuan untuk mempertegas desain karakter sehingga mamiliki 

kesesuaian saat mengaplikasikan dengan tema dan cerita yang akan diangkat. 
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Gambar. 5.5 Final Design (Bayu) 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

1.1.5 Karakter Pendukung 

Dalam pembentukan karakter pendukung, digunakan FGD yaitu guna 

menentukan seperti apa karakter pendukung akan dibuat. Untuk karakter pendukung 

antagonis sudah ditentukan konsep desain karakternya yaitu karakter seorang laki-laki 

berusia 15 tahun, bergaya preman serta memiliki sifat keras, sombong, dan tidak mau 

kalah. Karakter yang akan dibuat yaitu seorang ketua geng yang suka mengambil 

kelereng dari lawan yang sudah dikalahkannya. Dari hasil diskusi guna menentukan 

bagaiman karakter yang akan dibuat yaitu partisipan memberi saran yaitu seorang 

anak dengan memakai topi terbalik, rambut ikal acak-acakan, mata bulat lebar, dan 

memiliki ekspresi senyum jahat. Serta untuk penampilan dari pencinta komik 

memberi saran kalau karakter ini lebih baik digambarkan dengan memakai kaos 

oblong dan celana pendek serta memakai gelang pada tangan kanannya. 

Sedangkan untuk karakter pendukung protagonis, partisipan pencinta komik 

serta pembaca komik memberi saran yaitu dibuat dengan sosok misterius yang nanti 

pada cerita akan diperankan sebagai seseorang yang akan membantu karakter utama 

dalam mengalahkan lawannya. Dari partisipan komikus untuk karakter dibuat seperti 

anak desa yang sederhana dengan pakaian kaos celana pendek dan seumuran dengan 

karakter utama dengan rambut turun kebawah, mata bulat, ekspresi yang mudah 

tersenyum serta digambarkan sebagai anak desa yang ganteng. 
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1. Doni 

Nama Doni didapat sebagai karakter pendukung antagonis, berdasarkan 

artikata dari nama Doni para partisipan setuju dengan memberi nama Doni yang 

artinya adalah penguasa menurut Bahasa Inggris, sehingga memiliki kesesuaian 

dengan indicator konsep desain yang sudah ditentukan. 

 

Gambar. 5.6 Sketsa Karakter Doni 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Yaitu sebagai seorang ketua geng atau penguasa dari geng tersebut yang 

memiliki sifat nakal, sombong, tidak mau kalah serta senang mengambil kelereng 

atau barang dari lawan yang sudah kalah melawannya. 
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2. Anil 

Nama Anil merupakan saran dari Partisipan komikus yang juga disetujuhi oleh 

partisipan pencinta komik serta pembaca komik setelah mengetahui arti kata Anil, 

yaitu sebuah jalan menuju kebahagiaan dan kemenangan. Dari arti kata tersebut para 

partisipan setuju karana dari arti kata memilki kesesuaian dengan konsep cerita dan 

desain yang akan diangkat sebagai komik yaitu karakter protagonis yang misterius 

dan merupakan karakter yang membantu tokoh utama untuk menuju kemenangan. 

Anil adalah remaja misterius yang tiba-tiba muncul saat permainan Bayu 

melawan Doni, dia memiliki sifat baik, mudah tersenyum dan membantu Bayu 

dengan memberi kelereng buatannya juga membawa Bayu mendapatkan kemenangan 

saat melawan Doni. Anil berasal darimana tidak diketahui dia tiba-tiba datang saat 

permainan Bayu dan Doni dimulai. 
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         Gambar. 5.7 Sketsa Karakter Anil 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

5.2 Konsep Penciptaan Komik 

5.2.1 Judul Komik 

Judul dalam penciptaan komik ini adalah “AGILITY”. Penggunaan judul ini 

sesuai dengan keyword yang sudah didapat, yang berarti bahwa ketangkasan dan 

kecerdasan sangat dibutuhkan dalam bermainan permainan tradisional, jadi dalam 

judul komik permainan tradisional ini ingin melihatkan fantasi keseruan dalam 

bermaian permainan tradisional. 
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5.2.2 Tema Cerita 

Tema cerita yang diangkat dari penciptaan komik permainan tradisional ini 

adalah mengenai bagaimana cara memainkan permainan tradisional dan keseruan 

dalam memainkannya. Dalam tema cerita ini juga tidak lupa disertai dengan pesan-

pesan yang diharapkan dapat membantu pembaca memahami apa nilai-nilai dan 

manfaat dalam permainan tradisional. 

 

5.2.3 Latar Belakang atau Background 

Latar belakang atau background yang akan digunakan dalam penciptaan 

komik yaitu adalah disesuaikan dengan cerita dan tema yang diangkat, menurut 

diskusi yang dilakukan dengan beberapa partisipan mendapat masukan yaitu 

background pemandangan desa, pepohonan, serta tanah lapang, pemilihan tempat 

dipilih karena adegan dlam komik kebnyakan akan berfokus pada tempat dimana 

berlangsungnya dimana tokoh komik beraksi dalam bermaian permainan tradisional. 

5.2.4 Sinopsis Cerita 

Bayu merupakan anak usia 15 tahun berasal dari kota, yang berencana 

melakukan perjalanan menuju rumah kakeknya yang berada di suatu desa dibawah 

kaki gunung saat libur akhir sekolah, dengan menaiki sepeda anginnya. 

Bayu merupakan anak yang aktif dalam bidang olahraga apalagi dalam bidang 

lari. Pada suatu ketika dalam perjalanan menuju rumah kakeknya yang menempuh 
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waktu perjalanan kurang lebih 1 minggu, dia ditantang untuk memainkan permainan 

tradisional yang dimainkan di berbagai desa yang dia lewati. Mulai dari mengambil 

kelereng anak desa setempat, bermain karti ditengah-tengah perjalanan, bertemu 

teman sekolah yang juga berlibur dan diajak untuk memainkan Gobak Sodor, karena 

untuk merebutkan pohon mangga yang sangat nikmat dan manis dan banyak lainya. 

Dengan pengetahuan seadanya akan permainan tradisional tersebut dan 

semangat untuk memainkannya, serta bertemu dengan teman berbagai karakter  yang 

membantunya dalam mengatasi masalah dalam bermain. Mampukah Bayu untuk 

memainkan permaianan tradisional tersebut? Bagaimana dia sampai dirumah 

kakeknya? Apa saja permainan yang dimainkannya? Ikuti perjalanannya yang 

memacu adrenalin dan semangat langsung dari aksi pelakunya. 

 

5.2.5 Setting Cerita 

Setting dalam cerita ini adalah berbagai desa yang dilewati serta lapangan 

tempat memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional akan di tampilkan 

dengan gaya manga shonen yang mampu mengilustrasikan permainan tradisional 

dengan keseruannya secara fantasi yang mampu memacu adrenalin pembaca. 

 

5.3 Konsep Tipografi 
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Komik ini menggunakan jenis font Sans Serif yang memiliki bentuk tampilan 

tidak kaku namun tetap terlihat tegas. Pada penciptaan cover komik, digunakan jenis 

tipografi olahan sendiri yang disesuaikan dengan konsep yang sudah ditentukan. 

 

5.4 Konsep Cover Komik 

Pada  tahap penentuan desain cover komik “AGILITY” ini akan 

menggunakan ilustrasi karakter utama yaitu Bayu, dengan berbagai adegan yang 

mengilustrasikan dari isi komik. Konsep desain cover akan disesuaikan dengan 

keyword yang didapat serta disesuaikan dengan isi komik, sehingga dibentuk 

beberapa alternatif sketsa cover sebagai berikut: 
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           Gambar. 5.8 Alternatif Sketsa Cover A 

        Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif A menggunakan ilustrasi Bayu yang sedang menaiki sepeda 

dengan adegan melempar kelereng ke arah kamera, dengan judul berada diatas 

ilustrasi. Ilustrasi pada cover ini lebih dominan guna menarik perhatian pembaca 

dengan ilustrasi yang menarik. 
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          Gambar. 5.9 Alternatif Sketsa Cover B 

           Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif B masih menggunakan ilustrasi Bayu yang bersiap akan 

menembakkan kelereng. Judul komik ditempatkan diatas ilustrasi bayu yang 

memegang kelereng dan bersiap menembakkan kelereng. 
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Gambar. 5.10 Alternatif Sketsa Cover C 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Sketsa alternatif C Menggunakan Ilustrasi Bayu yang lebih sederhana 

dibandingkan sketsa sebelumnya dengan beberapa kelereng. 

Dari beberapa sketsa alternatif cover diatas, maka akan dipilih satu final desain 

yang akan digunakan sebagai cover dalam buku komik AGILITY. Dalam proses 
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menentukan pemilihan sketsa alternatif ini dilakukan dengan cara focus grup 

discussion (FGD) dengan salah satu komikus 101 Hantu Nusantara yaitu Wawan 

Dharmawan (Cak Waw), pencinta komik dan target  audience. Sistem penilian 

ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan konsep dan keyword serta kesesuaian 

dengan cerita yang didapat.  

Hasil dari forum group discussion menunjuk kepada sketsa alternatif A dengan 

hasil diskusi bahwa karakter A lebih mampu mewakili cerita dengan ilustrasi yang 

disesuaikan dengan cerita yaitu Bayu yang sedang menaiki sepeda. Sedangkan sketsa 

alternatif B memiliki kekurangan yaitu kurang dalam segi penataan layout serta 

ilustrasi yang kurang menarik perhatian. Untuk sketsa alternatif C kurang menarik 

perhatian dengan ilustrasi karakter utama yang sederhana. 

Setelah terpilih sketsa cover tersebut tahap selanjutnya adalah final desain 

yaitu menyempurnakan sketsa, penintaan serta pewarnaan yang disesuaikan dengan 

keyword yang didapat yaitu ”Kelincahan Intelektual”. 

 

5.4.1 Sketsa Terpilih 

Konsep desain cover yang dipilih berdasarkan FGD yang didapat, yaitu sketsa 

alternatif A (Gambar. 5.6) yang divisualisasikan oleh karakter utama dari komik 

“AGILITY”. Pemilihan gambar karakter utama sebagai ilustrasi pada cover depan 

buku didasari oleh peran karakter sebagai seorang anak dengan sepedanya yang 

melakukan perjalanan menuju rumah kakeknya yang berada di desa dengan mengajak 
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untuk mencoba bermain permainan tradisional, digambarkan dengan ilustrasi karakter 

utama memberikan 2 butir kelerang. Jenis font yang dipakai pada desain cover adalah 

desain font olahan peneliti yang memberikan kesan energik dan mudah dibaca. Judul 

komik yang digunakan adalah “ AGILITY”, pemilihan judul ini digunakan karena 

menyesuaikan dengan keyword yang didapat yaitu “kelincahan intelektual”. AGILITY 

sendiri mempunyai artyi ketangkasan atau kecerdasan sehingga memiliki kesesuaian 

dengan keyword. 
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Gambar. 5.11 Sketsa Terpilih 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

 

5.4.2 Final Desain Cover Depan 

 

 

Gambar. 5.12 Final Desain Cover Depan 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Konsep final desain cover dari sketsa terpilih yang berdasarkan keyword yang 

didapat, yaitu “kelincahan intelektual” yang divisualisasikan melalui sebuah ajakan 
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untuk bermain dengan melempar kelereng oleh karakter utama dari komik 

“AGILITY”. Pemilihan gambar karakter utama sebagai ilustrasi pada cover depan 

buku didasari oleh peran karakter sebagai tokoh utama komik yang berusaha 

mengajak pembaca bagaiamana keseruan dalam bermain permainan tradisional. Jenis 

font yang dipakai pada desain cover adalah desain font olahan peneliti yang 

memberikan kesan tegas, energik dan mudah dibaca. Judul komik yang digunakan 

adalah “ AGILITY”, pemilihan judul ini digunakan karena menyesuaikan dengan 

keyword yang didapat yaitu “kelincahan intelektual”. 

Pada pewarnaan background dan font dipilih berdasarkan warna-warna yang 

diperoleh dari keyword. Sedangkan jenis font yang dipergunakan sebagai headline 

dan tagline ialah berjenis san serif, dimana font ini memiliki sifat kemudahan untuk 

membaca dan tegas serta kuat ketika membacanya sehingga sesuai dengan keyword 

“kelincahan intelektual”. 

 

5.4.3 Final Desain Cover Belakang 
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Gambar. 5.13 Final Desain Cover Belakang 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

Cover belakang memuat judl komik, sinopsis  dan penerbit disertai elemen 

warna oranye yang sama dengan cover depan sehingga terlihat memiliki kesatuan. 

Pada cover belakang tidak diletakkan ilustrasi gambar agar lebih fokus dan seimbang 

dengan cover depan. 

 

5.5 Desain Panel Komik 

5.5.1 Desain Transisi Waktu ke Waktu 
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Gambar. 5.14 Desain Panel Transisi Waktu ke Waktu 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada beberapa halaman, digunakan desain transisi momen ke momen yang 

berfungsi menunjukkan aksi gerak yang lambat dan menciptakan frame by frame 

seperti dalam film. Hal ini bertujuan untuk memperlambat alur baca dan memberikan 

jeda untuk pembaca agar dapat sejenak menikmati adegan dalam komik. 

 

5.5.2 Desain Transisi Aksi ke Aksi 



110 
 
 

 

 

 

Gambar. 5.15 Desain Panel Transisi Aksi ke Aksi 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada beberapa halaman, digunakan desain transisi aksi ke aksi sebagai tipe 

panel yang paling popular dan efesien. Setiap panel hanya menggambarkan satu aksi 

namun tetap membantu pergerakan plot dan alur cerita. Transisi ini digunakan untuk 

menggambarkan alur cerita yang berjalan cepat namun tetap dalam satu setting 

lokasi. 

 

5.5.3 Desain Transisi Subjek ke Subjek 
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Gambar. 5.16 Desain Panel Transisi Subjek ke Subjek 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Pada beberapa halaman, digunakan desain transisi subyek ke subyek untuk 

menggambarkan alur cerita dengan mengubah sudut pandang namun masih tetap 

dalam satu adegan atau satu gagasan. Pemakaian transisi ini berfungsi untuk 

menggambarkan alur cerita dan keadaan disekitar dan karakter lain yang ada di dalam 

komik tersebut. 

 

5.5.4 Desain Transisi Aspek ke Aspek 
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Desain transisi aspek ke aspek berfungsi untuk merangkai sebuah narasi yang 

masih berada dalam satu rangkaian waktu namun juga menampilkan lompatan situasi. 

Penggunaan transisi ini berfungsi untuk mengilustrasikan cerita yang telah terjadi. 

 

Gambar. 5.17 Desain Panel Transisi Aspek ke Aspek 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

5.5.5 Desain Transisi Adegan ke Adegan 

Transisi adegan ke adegan membawa pembaca melintasi ruang dan waktu 

didalam komik sembari memberi jarak dan waktu dalam cerita. Desain transisi ini 

digunakan dalam alur cerita yang mengandung sedikit unsur kekerasan agar tidak 
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secara langsung menampilkan adegan tersebut dan digantikan dengan penggunaan 

efek suara. 

 

Gambar. 5.18 Desain Panel Transisi Adegan ke Adegan 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

5.5.6 Desain Transisi Non Sequitur 

Desain transisi ini tidak menunjukkan hubungan yang logis antar panelnya 

yang menyajikan potongan-potongan tak masuk akal yang terselip dalam sebuah 

cerita. Desain transisi non sequitur digunakan untuk menjelaskan sebuah kondisi dari 
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karakter yang berhubungan dengan sifat atau kelakuan dari karakter yang tidak 

berhubungan satu ama lain. 

 

Gambar. 5.19 Desain Panel Transisi Non Squitur 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

5.6 Desain Media Pendukung Poster 
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             Gambar. 5.20 Desain Poster 

          Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Media pendukung yang digunakan berupa poster berukuran A3 dengan 

menampilkan visualisasi dari karakter utama dengan pose menantang  bermain 

kelereng. Poster menggunakan teknik manual serta menggunakan warna sesuai 

keyword dan disesuaikan dengan warna-warna yang ada di cover komik. Juga 

ditambahkan beberapa keterangan “Comic Book” serta angka 1 yang menunjukkan 

serie pertama komik. 

 

5.7 Desain Media Pendukung Stiker 
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      Gambar. 5.21 Desain Stiker 

       Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

 

Stiker bisa dikatakan sebagai media promosi pendukung dengan harga 

terjangkau tapi berdampak sangat besar karena stiker mudah untuk diaplikasikan. 

Untuk visualisasinya, stiker dibuat dalam ukuran 4cm x 12cm dengan menampilkan 

isi dalam komik dan judul komik, juga ilustrasi tokoh dengan dipadukan dengan judul 

komik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penciptaan buku Komik 

Permainan Tradisional ini adalah 

1. Ide dan latar belakang masalah dari penciptaan buku Komik Permainan 

Tradisional ini adalah kurangnya minat dan pengenalan untuk kalangan 

remaja tentang permainan tradisional, beserta nilai-nilai dan manfaat yang 

terkandung didalamnya. 

2. Konsep desain dalam penciptaan buku Komik Permainan Tradisional ini 

adalah Kelincahan Intelektual Tradisional yang memiliki arti cerdas serta 

energik dalam memahami budaya sendiri seperti halnya permainan tradisional 

sehingga menimbulkan rasa untuk menjaga dan melestarikannya sebagai 

warisan budaya.  

3. Implementasi pembuatan buku komik permainan tradisional ini mengacu 

kepada komik sebagai media informasi tentang permainan tradisional serta 

kuis pertanyaan yang mampu menambah loyalitas pembaca akan komik 

permainan tradisional ini. 
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4. Media utama yaitu buku dan media  pendukungnya didesain sesuai dengan 

konsep, yakni “Kelincahan Intelektual Tradisional”. Menggunakan warna 

yang sesuai dengan konsep yaitu warna komplementer berdasarkan Color 

Scheme Designer yang kemudian diaplikasikan dalam desain layout buku.. 

1.2 Saran 

Adapun saran dari pembuatan buku komik permainan tradisional ini adalah: 

1. Memperdalam pembahasan tentang filosofi dan nilai-nilai serta manfaat yang 

terkandung didalam permainan tradisional. 

2. Mengembangkan cerita komik ini untuk jenis-jenis permainan tradisional yang 

ada di Indonesia. 
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