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ABSTRAK 

 

Pada era globalisasi yang sudah terjadi seperti saat ini menimbulkan dampak 

buruk pada perilaku bermoral, khusunya bagi para generasi muda. Pernyataan 

yang sama juga disampaikan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim pada sebuah 

rapat bersama DPR di Jakarta. Sehingga upaya yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan ini adalah mengedukasi moral anak sejak usia dasar. Upaya yang 

dapat dilakukan bisa dengan cara memberikan sebuah edukasi melaui komik 

digital kekinian yang mengambil dongeng dari Kisah Dewi Sekar Tanjung dengan 

kandungan nilai moral yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk membuat 

sebuah komik yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik moral anak secara tidak 

langsung dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterima. Maka dilakukan 

sebuah penelitian guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini banyak melakukan 

pengamatan pada lingkungan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Seperti 

pengamatan mengenai kebiasaan anak dalam menggunakan smartphone dan juga 

mengenai kesukaan anak terhadap sebuah gambar. Data juga dilengkapi dengan 

hasil wawancara kepada para narasumber yang memiliki keterkaitan dengan 

psikologi anak dan juga komikus atau orang yang berada pada bidang komik. Dari 

sumber-sumber data yang sudah dicari dan dikumpulkan, ditemukan data bahwa 

anak lebih sering menggunakan smartphone dalam kehidupannya sehari-hari. 

Penggunaan smartphone semakin tinggi diakibatkan keadaan sosial yang berada 

pada masa pandemi. Para orang tua juga lebih menyukai pembelajaran yang 

ditawarkan pada media digial karena lebih efisien dan menghindari 

penyalahgunaan smartphone ke rana yang negative.  Sehingga masuk kedalam 

salah satu bentuk upaya pencegahan dari degradasi moral di masa yang akan 

dating. Ditemukan juga sebuah keyword “Inovatif” yang memiliki arti pembaruan 

atau inovasi baru. Sehingga komik dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung yang 

memiliki kandungan nilai moral tinggi inovasi baru yang dapat digunakan untuk 

mengedukasi moral anak di era globalisasi. Namun upaya yang dilakukan tetap 

harus mengoptimalkan media digital seperti saat ini agar tujuan utama dari 

dilakukannya penelitian ini tetap tersampaikan degan baik. Seperti penemuan 

keyword “inovatif” yang sudah dijelaskan sebelumnya, diharapkan komik 

dongeng edukasi moral ini memiliki nilai tambah dan keunggulan sehingga 

menjadi penemuan baru dalam metode edukasi moral yang menyenangkan dan 

disukai oleh anak. 

 

Kata Kunci : Moral, Pendidikan Moral, Edukasi Non Formal, Komik Digital, 

Dongeng, Inovatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. 

Di Indonesia sendiri, dampak dari globalisasi menyebabkan lunturnya nilai-nilai 

moral pada generasi muda. Padahal Indonesia merupakan negara yang terkenal 

dengan nilai moral yang tinggi, penuh etika dan sopan santun. Hilangnya nilai 

moral generasi muda pada era globalisasi bisa dilihat pada peningkatan kenakalan 

remaja yang semakin tinggi. Kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi 

contohnya adalah tawuran antar sekolah, tidak memiliki sopan santun pada guru 

dan orang tua, hingga lemahnya simpati dan empati yang dimiliki terhadap 

lingkungan sekitar (Pradnyani, 2015). 

Fenomena tersebut tentu sangat memprihatinkan dan akan sangat 

mempengaruhi perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan 

pemerintah juga menanggapi permasalahan tersebut dengan serius. Hal ini 

disampaikan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim pada rapat bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (6/11/2020). Dalam pernyataannya tersebut, 

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bahwa karakter anak muda Indonesia 

sering mendapat kritikan dari dalam maupun luar. Sehingga dalam mengatasi 

permasalahan tersebut, pemerintah membuat program khusus mengenai 

pendidikan karakter. Program tersebut juga termasuk dalam visi Presiden Jokowi 

dalam menanggapi seriusnya permasalahan tersebut. Gagasan yang diusung dalam 

program tersebut adalah penyampaian edukasi moral melalui  konten-konten 

kekinian sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena perkembangan 

teknologi sudah membawa dampak yang besar, sehingga penyampaian edukasi 

moral harus menyesuaikan keadaan dan tidak bisa hanya diterapkan melalui buku 

dan kurikulum sekolah saja (Puspita, 2021). 

Seperti yang sudah dijelaskan pada inti permasalahan diatas, bahwa dampak 

globalisasi menyebabkan degradasi moral. Dan degradasi moral yang dialami oleh 

sebagian besar generasi muda Indonesia tesebut akan berakibat pada rusaknya 

karakter. Dimana kerusakan karakter pada generasi muda akan menjadi ancaman 
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besar hancurnya masa depan Indonesia. Maka permasalahan tentang moral 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan, khususnya pada era globalisasi seperti 

saat ini. Karena moral itu sendiri adalah sebuah pengetahuan mengenai perbuatan 

sesuai dengan etika yang berlaku. Dengan kata lain tindakan bermoral menjadi 

sebuah standard untuk mengukur bentuk perbuatan yang baik dan yang buruk 

sesuai adat yang berlaku. Sehingga dengan pengetahuan moral yang baik, maka 

karakter akan lebih mudah dibentuk sesuai dengan etika dan norma-norma 

kehidupan. Karena dasar dari pendidikan karakter adalah pengetahuan mengenai 

nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Nurdin, 2017). 

 Edukasi moral yang baik, harus diberikan pada anak-anak sejak usia dasar 

6-12 tahun. Karena anak usia dasar menjadi kunci awal pembentukan karakter. 

Dimana pada masa-masa inilah anak mulai belajar banyak hal. Sistem kognitif 

yang dimiliki anak usia dasar ini juga sudah mendukung dalam menerima 

pemberian edukasi tersebut, karena sistem kognitif yang bekerja pada anak usia 

dasar meliput perkembangan otak dalam mengenali suatu objek beserta 

maknanya, hingga sampai pada tahap pemikiran yang bersifat kritis dalam 

menanggapi suatu permasalahan (Bujuri, 2018). Sehingga edukasi moral yang 

baik menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, khususnya pada anak usia 

dasar. Agar nilai-nilai moral tersebut tertanam kuat pada pikiran anak-anak sejak 

kecil dan membantu membentukan karakter yang jauh lebih baik. 

Edukasi moral dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah 

dengan mengunakan metode dongeng. Dongeng sendiri merupakan kesusastraan 

lisan yang dibuat sebagai hiburan, lukisan kebenaran, pelajaran moral, atau 

bahkan sindiran. Isi dari dongeng cenderung lebih banyak menceritakan kisah-

kisah inspiratif yang pada alur ceritanya, biasanya sesuai dengan kearifan lokal 

daerah asal kelahirannya (Kartika, 2018). Salah satu contoh dongeng dengan 

kandungan nilai moral yang kompleks seperti sikap rendah hati, sopan santun, 

peduli, hingga bijaksana adalah cerita Dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung. 

Dongeng tersebut masih trgolong cerita rakyat karena lahir dan berkembang di 

suatu daerah tertentu. Lebih tepatnya cerita dongeng ini berasal dari Desa 

Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. 
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Dongeng yang diangkat menjadi sebuah edukasi moral tersebut bisa 

diwujudkan dalam bentuk komik digital. Karena sebuah komik adalah cerita 

bergambar yang inti ceritanya berada pada susunan gambar, sedangkan teks yang 

ada hanya sebagai pelengkap. Sehingga anak usia dasar akan lebih mudah 

memahami cerita yang disampaikan karena tidak harus berfokus dalam membaca. 

Sedangkan penerapan komik dalam wujud digital diharapkan dapat menjadikan 

penggunaan media digital seperti smartphone pada anak lebih bermanfaat. Karena 

pada era yang serba modern seperti saat ini, sangat sulit memisahkan sebuah 

media digital dari kehidupan manusia. Sehingga langkah yang tepat adalah 

memanfaatkan media digital tersebut agar bernilai positif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah komik digital untuk edukasi moral anak usia 

dasar 6-12 tahun melalui dongeng kisah Dewi Sekar Tanjung yang berasal dari 

Desa Tanjungan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Pentingnya edukasi moral anak usia dasar 6-12 tahun. 

2. Perancangan komik digital tentang dongeng kisah Dewi Sekar Tanjung dari 

Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. 

3. Platform komik digital. 

4. Media pendukung yang digunakan adalah kaos sablon ilustrasi Dewi Sekar 

Tanjung, toote bag sablon ilustrasi Dewi Sekar Tanjung, feed instagram, 

poster, dan banner. 

 

1.4 Tujuan 

1. Edukasi moral untuk anak usia dasar 6-12 tahun. 

2. Bentuk dari upaya pencegahan degradasi moral di masa yang akan datang. 

3. Pengenalan dongeng kisah Dewi Sekar Tanjung yang memiliki nilai moral 

tinggi dan kompleks untuk dicontoh anak-anak, guna membantu proses 

pembentukan karakter yang baik. 
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4. Mengajarkan anak-anak agar lebih memanfaatkan penggunaan media digital 

untuk belajar. 

 

1.5 Manfaat 

 Dengan memberikan edukasi moral yang baik sesuai kebutuhan, anak akan 

memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Kepribadian dan karakter yang baik 

akan menjadikan kualitas SDM yang baik pula. Dengan kualitas SDM yang baik, 

maka Indonesia akan lebih berkembang dan maju pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, akan dibahas teori-teori yang akan digunakan selama proses 

penelitian. Sehingga, pembahasan dalam laporan ini akan berlandaskan pada teori-

teori yang diungkapkan oleh beberapa para ahli dan penelitian-penelitian 

terdahulu. Seperti pembahasan mengenai keadaan moral pada era globalisasi, 

pengaruh media dalam edukasi, penjelasan komik, hingga jenis gambar yang 

sesuai untuk digunakan pada anak usia dasar 6-12 tahun. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang sama tentang penggunaan komik sebagai media edukasi 

bagi anak usia dasar juga dilkukan oleh  Ari Wahyudi dalam sebuah Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul “Model Pembelajaran Berbasis Komik 

Untuk Mencapai Rana Afektif Pada Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Anak 

Berkesulitan Belajar”. Pada penelitian tersebut, sebuah komik dipilih menjadi 

alternative media dalam menyampaikan edukasi Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan anak-anak sekolah dasar. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan yang 

dialami oleh anak-anak SD tentang kesulitannya dalam menerima pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dan hasil yang telah diperoleh dari penelitian 

tersebut menyatakan media komik sangat efektif digunakan dalam mengedukasi 

anak-anak SD untuk mengajarkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena 

komik memiliki bentuk informasi yang banyak menggunakan gambar. Sehingga 

dalam belajar tidak membuat bosan dan meningkatkan pengetahuan anak SD lebih 

baik, khususnya bagi mereka yang sebelumnya kesulitan menerima pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan secara formal (Wahyudi, 2010). 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian kali ini dilakukan 

untuk mengatasi permasalahn degradasi moral generasi muda dengan tindakan 

pencegahan melalui edukasi moral pada anak usia dasar 6-12 tahun. Dengan 

menggunakan media yang sama yaitu komik, cerita yang diangkat adalah dongeng 

nusantara. Dan dongeng yang dipilih adalah cerita tentang Dewi Sekar Tanjung 
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dari Desa Tanjungan dengan kandungan nilai moral yang tinggi. Media komik 

yang dirancang kali ini juga bersifat digital yang nantinya akan diupload pada 

platform komik digital terbaru dan kekinian. Sehingga dalam mengakses media 

komik tersebut akan jauh lebih mudah dan bersifat umum serta luas. 

 

2.2 Nilai Moral 

Moral merupakan nilai-nilai yang mengarah pada sebuah tindakan atau 

perilaku individu dalam bertindak. Dimana nilai moral ini akan menjadi tolak 

ukur dalam melakukan suatu tindakan sesuai adat yang berlaku. Sehingga perilaku 

bermoral akan mengantarkan individu pada nilai-nilai kaidah atau kebenaran 

(Pradnyani, 2015). Sedangkan menurut para ahli seperti Hurloc (1990) dan 

Wantah (2005) menjelaskan bahwa moral merupakan sebuah tindakan yang 

berlandaskan pada sebuah adat istiadat atau kebiasaan suatu anggota, yang lebih 

mengarah pada perilaku sopan santun yang harus dilakukan dan sama sekali tidak 

memiliki hubungan dengan kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang 

baik dengan yang buruk. Hal ini dikarenakan moral masih termasuk dalam unsur 

budaya, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dipatuhi sesuai 

prinsip kedaerahan (DosenSosiologi.Com, 2020).  

 Pada intinya moral merupakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan 

lahir dari adat istiadat pada suatu daerah. Sehingga pada suatu daerah tertentu 

suatu kebiasaan menjadi wajib dilakukan karena sudah menjadi nilai moral pada 

daerah tersebut. Sehingga ketidaksesuian perilaku terhadap perilaku yang ada, 

maka dianggap sebagai penyimpangan nilai moral. 

 

2.3 Edukasi 

 Edukasi merupakan tahapan proses belajar mengajar yang biasanya 

cenderung dilakukan pada anak. Karena hakekatnya seorang anak adalah generasi 

penerus bangsa yang harus selalu mendapat pendidikan karena menjadi cikal 

bakal SDM yang baik pada masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), sebuah edukasi adalah proses yang dilakukan untuk 

mengubah sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok dengan tujuan untuk 

mendewasakan diri, yang dilakukan dengan cara pelatihan, pengajaran, serta 
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pendidikan (Pendidikanku.org, 2020). Edukasi sendiri memiliki beberapa jenis 

seperti edukasi formal (di sekolah), edukas non-formal (tempat les), edukasi 

informas (keluarga atau lingkungan sekitar) 

 

2.4 Pentingnya Edukasi Moral 

 Sebuah edukasi moral memang harus dipehatikan secara khusus. Karena 

perilaku bermoral akan mengatarkan seorang individu berperilaku sesuai dengan 

nilai etika yang ada di masyarakat dan menjadi landasan utama dalam pembetukan 

sebuah karakter. Terlebih lagi Indonesia dulunya dikenal sebagai negara yang 

masyarakatnya selalu menjujung tinggi nilai moral dan sopan santun. Namun di 

era globalisasi seperti saat ini, karakter trsebut hilang karena krisis degradasi 

moral yang sebagian besar dialami oleh para generasi muda Indonesia yang akan 

menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang (Pradnyani, 2015). 

 Keadaan yang sedemikian rupa, tentu akan menjadikan ancaman lunturnya 

kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia. Karena karakter yang di dasari oleh 

moral, bersumber dari adat dan budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. 

Kekayaan dan keberagaman inilah yang menjadikan karakter masyarakat 

Indonesia dikenal luas. 

 

2.5 Cerita Rakyat Dewi Sekar Tanjung 

 Dewi Sekar Tanjung adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Desa 

Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Dalam cerita ini, Dewi 

Sekar Tanjung digambarkan sebagai tokoh yang baik hati dan bijaksana. 

 

Gambar 2. 1 Wujud Dewi Sekar Tanjung 

(Sumber: Youtube; Asli Mojokerto, 2019) 



8 

 

 

 

Pada akhir kisahnya, Dewi Sekar Tanjung melakukan perjalanan dan menetap 

hingga ia wafat pada suatu wilayah yang sekarang ini dikenal dengan Desa 

Tanjungan (Hartoyo, 2021). Wujud dari Dewi Sekar Tanjung yang diyakini oleh 

masyarakat Desa Tanjungan adalah seperti pada gambar diatas. Sekilas terlihat 

seperti Nyi Roro Kidul, namun warna pada busananya berbeda. Jika Nyi Roro 

Kidul cenderung menggunakan busana dengan dominan warna hijau, Dewi Sekar 

Tanjung cenderung menggunakan warna keemasan yang dipadukan dengan warna 

ungu. 

 Wujud dari Dewi Sekar Tanjung bisa disaksikan langsung pada acara Kirab 

Budaya Desa Tanjungan yang dilakukan setahun sekali tiap tanggal 10 Sura 

(Kalender Jawa). Namun acara ini tidak dilaksanakan pada 2 tahun terakhir yakni 

pada tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya pandemi yang tidak 

memperbolehkan masyarakat mengadakan kegiatan yang mengundang keramaian. 

 

2.6 Anak Usia Dasar 

Anak usia dasar adalah anak dengan rentan usia (6-12 tahun). Pada masa ini, 

anak-anak akan cenderung lebih aktif dan ceria. Pada usia ini, anak-anak akan 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan pada 

anak meliputi, pertumbuhan dan perkembangan fisik, sistem motorik/pergerakan, 

kognitif/otak, hingga perkembangan karakter dan kepribadian (docdoc, 2020). 

2.6.1 Kebutuhan Anak Usia Dasar 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang dari 

waktu ke waktu. Selama proses tumbuh dan berkembang itulah, manusia 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu 

tidak lepas dari kebutuhan fisik maupun non-fisik. Begitu juga pada anak, yang 

memerlukan kebutuhan-kebutuhan khusus agar menunjang proses tumbuh dan 

berkembangnya. Kebutuhan itu meliputi: 

1. Kebutuhan Fisiologis (Pysiological Needs) 

2. Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan 

3. Kebutuhan Kasih Sayang 

4. Kebutuhan Rasa Harga Diri 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 
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Kebutuhan-kebutuhan pada anak memiliki peran yang sangat kuat dalam 

membetuk karakter dan kepribadian pada anak. Karena kebutuhan yang 

diperlukan akan membantuk pertumbuhan fisik maupun kebutuhan mental 

(Bujuri, 2018). 

2.6.2 Pentingnya Pendidikan Karakter Anak 

 Anak usia dasar juga memiliki karakter yang unik karena rasa ingin tahu 

yang tinggi. Tak jarang anak usia dasar bersifat eksploratif dengan tujuan mencari 

pengetahuan dan keterampilan untuk menumbuhkan karakter. Anak-anak pada 

umumnya bersifat egosentris, yakni memiliki sudut pandang tersendiri terhadap 

suatu objek. Oleh sebab itu, anak-anak harus dibantu oleh orang dewasa maupun 

lingkungan sekitar dalam mengarahkan pikirannya. Sehingga apa yang dipelajari 

anak-anak dapat dikembangkan menjadi nilai yang positif (Khaironi, 2017). 

Sebuah jurnal pendidikan anak dengan judul “Pentingnya Pendidikan Karakter 

Bagi Anak Usia Dini” oleh Sudaryanti, menejelaskan bahwa karakter akan 

menjadi bekal utama seorang anak dalam menjalani kehidupan yang akan datang. 

Pendidikan karakter pada anak sangat penting karena tidak hanya mengajarkan 

mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga mengajarkan pada anak 

agar merasakan nilai-nilai yang baik hingga mampu melakukannya. Karena 

pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini diibaratkan sebuah goresan pada 

sebuah batu, yang berarti apa yang sudah ditanamkan akan sangat sangat sulit 

dipisahkan atau dihilangkan. Sehingga, dengan mendidik karakter yang baik pada 

anak usia dini, akan memebantu menjadikan seoarang anak memiliki kepribadian 

dan sikap yang baik dan matang di masa depan (Sudaryanti, 2012). 

  

2.7 Psikologi Anak Usia Dasar 

 Dalam upaya memenuhi kebutuhan fisiologis pada anak, maka harus 

memahami psikologi anak terlebih dahulu. Secara luas, ilmu psikologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang kepribadian/kejiwaan seseorang pada usai 

tertentu. Tentu pada setiap individu akan berbeda, khususnya pada perbedaan 

usia. Sedangkan psikologi anak adalah ilmu yang mempelajari fungsi mental dan 

perilaku pada anak. Tujuan dari mempelajari psikologi pada anak adalah untuk 

mengetahui sejauh apa perkembangan mental yang dimiliki anak, sehingga dapat 
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mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan anak. Tentu hal ini akan 

membantu dalam proses belajar mengajar karena telah mengetahui karakteristik 

anak terlebih dahulu seperti hal apa yang disukai, dan hal apa yang tidak disukai 

(ePsikologi, 2019). 

 Dalam mempelajari psikologi anak untuk proses belajar mengajar, yang 

harus dipahami lebih dalam adalah tahap perkembangan sistem kognitif pada 

anak. Karena tahapan kognitif adalah perubahan yang terjadi pada manusia untuk 

memahami dan mengolah suatu informasi hingga kemampuan untuk memecahkan 

masalah hingga mengetahui sesuatu. Ahli biologi, Jean Piaget telah melakukan 

penelitian dalam mempelajari sistem kognitif pada manusai. Dan disimpulkan 

bahwa sistem kognitif pada seseorang sudah ada sejak mereka lahir. Kemudian 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun perkembangan yang 

dialami oleh manusia berbeda pada tiap tahapnya (Mu'min, 2013). 

 Pada penlitian lain yang juga membahas sistem kognitif pada anak usia 

dasar, menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui anak semenjak usia 6 tahun 

sampai 12 tahun. Dan hal-hal yang dapat dipahami oleh anak pada tiap tahunnya 

adalah sebagai berikut: 

 Pengetahuan tentang kemampuan sistem kognitif pada anak dapat 

membantu menentukan metode pembelajaran maupun komunikasi pada anak usia 

tertentu. Dan kesimpulan dari beberapa tahap perkembangan sistem kognitif pada 

anak usia dasar dari 6-12 tahun ialah, kemampuan anak pertama kali adalah 

mengenal suatu objek yang sifatnya konkret/nyata, diikuti perkembangan 

imajinasi, dan pada akhirnya mampu berfikir kritis secara hipotesis. 

 

2.8 Definisi Komik 

 Komik adalah suatu cerita yang disampaikan melalui susunan gambar yang 

berurutan. Bukan berarti komik tidak menggunakan teks, hanya saja teks yang ada 

pada komik hanya sebagai pendukung dari sebuah latar cerita. Sehingga 

penekanan utama dalam sebuah komik adalah melalui gambar (kompas.com, 

2021). Sedangkan menurut para ahli seperti M.S.Gumelar (2011:7), komik adalah 

urutan gambar yang sudah ditata sesuai filosofi dan tujuan dari pembuat komik. 

Hal ini membuat pesan cerita dalam sebuah komik tersampaikan dengan baik. 
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Komik juga cenderung diberi lettering yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

(Tysara, 2021). 

2.8.1 Dampak Positif Media Komik 

 Komik memiliki pengaruh yang sangat kuat khususnya dalam hal 

perkembangan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian 

dituangkan melalui sebuah jurnal vokasi kesehatan oleh Abduh Ridha dkk, 

menjelaskan eksperimen yang dilakukan pada siswa SD Negeri 34 Kecamatan 

Pontianak Kota dengan menggunakan komik sebagai media informasi, 

mendapatkan hasil yang positif. 

 Kasus yang terjadi adalah tentang permasalahan kesehatan mata/katarak. 

Yang tidak hanya mengancam orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Sehingga 

komik yang digunakan untuk eksperimen memberikan sebuah ajakan pada anak 

untuk senantiasa menjaga mata. Dimana hasil yang diperoleh, komik mampu 

memberikan pengaruh kuat pada pemrosesan informasi sosial. 

 Hal ini diketahui setelah dilakukan sebuah uji coba dengan memberikan 

pertanyaan antara siswa yang tidak membaca komik dan yang membaca komik 

tentang kesehatan mata. Ternyata siswa yang mempelajari suatu permasalahan 

dalam sebuah komik, memberikan respon yang sangat kuat pada tiap pertanyaan. 

Dan jumlah responden menjawab benar selalu meningkat setelah diberi media 

komik dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan 

mata (Ridha, Pradana, & Mayarestya, 2017). 

 

2.9 Komik Digital 

 Komik digital adalah komik yang disampaikan melalui media elektronik. 

Sehingga dalam wujudnya, komik digital tidak memiliki bentuk fisik seperti buku 

komik yang dicetak. Komik digital menjadi sangat populer diikuti dengan 

kemajuan teknologi yang serba modern seperti saat ini. Komik digital memiliki 

keungulan dalam penyebarannya. Karena komik digital mudah dibagikan dan 

dikenalkan melalui internet. Sehingga komik digital menjadi komik yang jauh 

lebih praktis dibaca. 

 Dengan kemudahan akses yang ditawarkan pada komik digital, menjadikan 

perkembangannya semakin besar. Bukti yang dapat kita lihat dari perkembangan 
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komik digital adalah munculnya platform-platform komik komik digital dalam 

bentuk aplikasi atau link yang sangat populer dan diminati oleh banyak kalangan. 

2.10  Style Gambar 

 Gaya gambar atau yang sering kita sebut dengan style gambar adalah sebuah 

teknik yang dapat digunakan untuk memberikan rasa pada gambar. Dengan 

adanya style gambar, tujuan dan terget dari penyampaian gambar tersebut akan 

lebih jelas. Beberapa jenis style gambar yang dapat kita pelajari adalah sebagai 

berikut: 

2.10.1 Style Kartun 

 Kata “kartun” sendiri memiliki arti lucu. Sehingga gambar dengan 

menggunakan model kartun adalah gambar yang lucu. Sehingga gambar ini tidak 

memiliki batasan untuk penggunaan anatomi yang benar. Memang dasar dari 

menggambar kartun adalah imajinasi yang kuat untuk memunculkan karakter 

yang unik, dan bahkan akan terlihat aneh jika bentuk tubuh pada gambar kartun 

dimiliki oleh manusia sungguhan. Namun style ini sangat disukai anak-anak dan 

cocok digunakan untuk komik dongeng. 

 

Gambar 2. 2 Contoh Style Kartun 

(Sumber: steemit.com) 

 Pada contoh gambar diatas karakter yang dimunculkan sangat jelas memiliki 

keunikan dari segi bentuk tubuh. Bisa kita lihat pada bagian hidung, rambut, 

wajah, hingga postur tubuh. Penekanan yang harus dilakukan pada style ini adalah 

pada proporsionalitas. Yaitu keseimbangan bagian-bagian tubuh saat dilihat, 

walaupun memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dari bentuk manusia 

pada aslinya. 
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2.10.2 Style Semi Kartun Realis 

 Pada Style ini, gambar yang ditampilkan masih sedikit memiliki unsur 

kartun. Namun juga cenderung memiliki anatomi yang benar sesuai dengan 

manusia yang sebenarnya. Dapat dilihat dari anatomi kepala, tubuh, tangan, 

maupun kaki sudah menyerupai bentuk bagian tubuh manusia nyata. Namun pada 

bagian wajah, masih belum bisa dikatakan sesuai dengan anatomi yang 

sebenarnya. Karena bisa kita lihat pada hidung, mata, maupun bibir yang masih 

menggunakan style kartun. 

 

Gambar 2. 3 Contoh Style Semi Kartun Realis 

(Sumber: steemit.com) 

Style gambar yang seperti ini biasanya cocok untuk anak usia remaja. Karena 

sesuai dengan kehidupan nyata namun masih ada unsur kartun sehingga tidak 

membosankan. 

2.10.3 Realis/Nyata  

 

Gambar 2. 4 Contoh Style Realis 

(Sumber: steemit.com) 

 Namun bukan berarti cerita sejarah harus selalu menggunakan style yang 

seperti ini. Karena kembali lagi pada target dan tujuan pembuatan komik itu 

sendiri (Donikudjo, 2017).  
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2.11 Panel Komik 

 Pada suatu frame yang berisi gambar tunggal adegan cerita, dalam sebuah 

komik disebut dengan panel komik. Namun jika kita melihat beberapa frame 

gambar dalam 1 halaman dari beberapa panel, itu disebut dengan multiple-panel. 

Penyusunan panel komik yang baik dan benar dipengaruhi oleh layouting yang 

tepat berdasarkan prinsip-prinsip desain yanng berlaku. Karena dengan 

penyusunan penel yang baik, sebuah komik akan lebih mudah dimengerti. 

2.11.1 Panel Baris 

 Pada panel baris seperti pada gambar diatas, komik dibaca berdasarkan 

urutan baris pada panel. Baik dibaca mulai dari kiri atau dari kanan tetap boleh 

sesuai jenis komik. Pada intinya, panel yang dibaca adalah sesuai urutan baris dari 

kiri ke kanan, atau sebaliknya. Kemudian dilanjutkan ke panel pada baris 

berikutnya. 

2.11.2 Panel Kolom 

 Sesuai dengan namanya, yakni kolom. Maka cara membaca panel ini adalah 

berdasarkan urutan kolom. Atau lebih mudah diartikan dengan membaca dari atas 

ke bawah, kemudian dilanjutkan pada kolom selanjutnya. Hal yang paling jelas 

untuk membedakan jenis panel baris dan kolom adalah pada garis pemisah antar 

panel. Jika jenis panel baris, maka garis pemisah akan lurus mengikuti baris. Jika 

panel kolom, maka garis pemisah akan lurus mengikuti kolom. 

2.11.3 Panel Kombinasi 

 Panel kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi dari panel baris dan 

panel kolom. Sehingga dalam memahami urutan panel, pembaca harus lebih teliti 

dalam melihat. Karena jenis panel ini memungkinkan pembaca untuk 

membacanya berdasarkan urutan baris (dari kiri ke kanan), atau berdasarkan 

urutan kolom (dari atas ke bawah). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Isi dari bab ini adalah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang 

digunakan oleh peneliti untuk mencari, mengumpulkan hingga menentukan 

sebuah data yang dibutuhkan selama proses penelitian. 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif. Dimana metode kualitatif ini akan lebih banyak melakukan pengamatan 

pada sebuah objek yang digunakan untuk penelitian secara mendalam. Sehingga 

dapat ditemukan suatu kesimpulan yang lebih jelas pada sebuah permasalahan, 

yang kemudian akan digunakan sebagai tumpuan dalam menyelesaikan tujuan 

penelitian. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi beberapa 

hal yang dibutuhkan untuk diteliti lebih dalam, antara lain sebagai berikut: 

1. Cerita rakyat berjenis dongeng tetang Kisah Dewi Sekar Tanjung dari Desa 

Tanjungan yang mengandung banyak nilai moral kehidupan. 

2. Jenis komik digital dengan panel yang mudah dipahami oleh anak usia dasar. 

3. Platform komik digital yang sesuai dan mudah diakses untuk anak usia dasar. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan latar 

belakang masalah yang kemudian mengarah pada upaya pencegahan degradasi 

moral pada anak. Sehingga dalam menentukan objek penelitian harus melibatkan 

beberapa pihak yang bisa memberikan sumber informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan data yang berkaitan dengan upaya pencegahan degradasi moral anak. 

Subjek penelitian tersebut meliputi beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Anak usia dasar 6-12 tahun. 

2. Orang tua yang memiliki anak usia 6-12 tahun. 
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3. Guru Sekolah Dasar, karena pelajar SD masuk kedalam kategori anak usia 

dasar. 

4. Psikolog. 

5. Komikus atau segala hal yang berkaitan dengan komik. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang ditentukan adalah wilayah yang masih memiliki 

keterkaitan dengan lahirnya dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung yang diangkat 

menjadi salah satu objek penelitian. Penentuan lokasi ini diharapkan dapat 

mempermudah observasi yang dilakukan untuk menggali makna-makna yang 

terkandung dalam cerita terkait. Maka ditentukanlah wilayah Mojokerto sebagai 

lokasi penelitian, dengan pemilihan wilayah khusus sebagai berikut: 

1. Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi (Sebagai tempat lahirnya dongeng 

Kisah Dewi Sekar Tanjung). 

2. Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi (Desa tetangga).  

3.4.1 Pengambilan Sampel Penelitian 

  Untuk pengambilan sampel penelitian, digunakan teknik Probability 

Sampling. Dimana teknik tersebut digunakan untuk memilih sample secara acak. 

Sedangkan model yang digunakan adalah Stratified Random Sampling 

(pengambilan sampel acak bersastra). Model ini dapat digunakan untuk 

menentukan sampel berdasarkan kelompok usia. Sehingga sampel yang dipilih 

dapat dikelompokkan dalam kategori tertentu yang tentunya akan memudahkan 

pencarian dan pengumpulan data yang dicari. Berikut merupakan sampel 

penelitian yang dipilih: 

1. Anak-anak Usia Dasar di Desa Tanjungan. 

2. Anak-anak Usia Dasar di Desa Mojorejo. 

3. Orang Tua dari Desa Tanjungan. 

4. Orang Tua Dari Desa Mojorejo. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian: 
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3.5.1 Observasi 

 Observasi ini dilakukan dengan meninjau langsung anak-anak dan orang tua 

yang sudah diambil sebagai sampel. Sehingga dapat mengetahui secara pasti 

mengenai bagaimana keadaaan mereka, hingga kebiasaan mereka yang nantinya 

bisa dikumpulkan menjadi sebuah data. Agar menemukan data yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, maka dibuatlah batasan-batasan selama observasi, 

sehingga proses observasi lebih terarah. Batasan-batasan observasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Gambar dengan style seperti apa yang cenderung disukai oleh anak. 

2. Pemanfaatan lain dari smartphone selain untuk belajar online. 

3. Bahasa seperti apa yang mudah dipahami oleh anak.  

4. Pengamatan mengenai peran orang tua dalam memperhatikan anak 

mengguanakan smartphone. 

5. Media apa yang dikenal dan mudah dipahami oleh anak dan orang tua. 

3.5.2 Wawancara 

 Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, diperlukan adanya wawancara 

secara langsung kepada pihak-pihak tertentu yang berwawasan khusus. Hal ini 

ditujukan untuk memperkuat data dan memperoleh data dari sudut pandan orang 

lain. Daftar narasumber yang dibutuhkan dalam tahap pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Budayawan 

2. Psikolog 

3. Komikus 

4. Guru SD 

5. Orang Tua yang memiliki anak usia dasar 

 Dengan inti pertanyaan yang memiliki point-point utama, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Perilaku bermoral apa saja yang terkandung dalam dongeng Kisah Dewi 

Sekar Tanjunjg. 

2. Karakteristik anak dalam merespon edukasi non-formal 

3. Gambar seperti apa yang cocok untuk anak usia dasar. 

4. Gaya bahasa seperti apakah yang cocok digunakan untuk anak usia dasar. 
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5. Seberapa besar pengawasan orang tua dalam mendampingi anak bermain 

smartphone. 

6. Hal apa yang membuat anak bosan dalam mempelajari sesuatu. 

3.5.3 Studi Literatur 

 Studi literatur juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan data dalam 

penelitian kali ini. Teknik ini dibutuhkan mengingat pengertian dari studi literatur 

adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji 

berbagai sumber tertulis seperti buku dan penelitian lainnya. Sehingga data yang 

diperoleh akan lebih kuat berdasarkan sumber-sumber tertulis yang terpercaya. 

Seperti buku dan jurnal tentang pengaruh komik pada anak dan penjelasan tentan 

karakter, hingga psikologi. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Reduksi Data 

 Reduksi data ini adalah pemilihan data yang didapat dari lapangan. Karena 

data yang didapatkan dari lapangan tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Sehingga dalam proses reduksi data ini, pemilihan data-data yang 

sesuai dan mengerucut pada topik akan memudahkan peneliti menuju proses 

selanjutnya. 

3.6.2 Penyajian Data 

 Penyajian data digunakan untuk menuangkan hasil data yang sudah 

diredukasi sebelumnya. Bentuk penyajian data itu sendiri bisa sangat beragam, 

seperti teks, tabel, gambar, dan diagram. Sehingga data yang sudah 

dipilih/direduksi bisa memberi gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang 

terjadi. Dengan penyajian data yang jelas, tentu akan mempermudah penguasaan 

informasi. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

 Pada dasarnya, penarikan kesimpulan bisa dilakukan untuk menyimpulkan 

data yang sudah dicari, direduksi, dan disajikan dalam bentuk pemikiran yang 

lebih sederhana. Sehingga dari kesekian banyaknya penjelasan data, terdapat 

point-point yang mudah untuk dipahami pada sebuah kesimpulan. Kesimpulan 
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dapat bersifat sementara, namun setelah data sudah terkumpul, barulah bisa 

ditentukan kesimpulan akhir. 

 

3.7 Alur Perancangan Desain 

 Alur perancangan desain pada penelitian kali ini, dibuat sebagai gambaran 

proses penelitian yang dilakukan. Dimulai dari proses penentuan topik hingga 

proses finishing karya. 

 

Gambar 3. 1 Alur Perancangan Desain
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data ini berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan selama 

penelitian melalui beberapa cara, yakni observasi, wawancara, dan srudi literasi 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudia dijelaskan mengenai bagaimana 

kegiatan yang dilakukan hingga ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat 

digunakan sebagai bahan analisis. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Dari fakta yang ditemukan selama observasi, dapat disimpulkan bahwa 

orang tua ingin memberikan edukasi mengenai tangung jawab, rajin dan rasa 

peduli pada sekitar. Hanya saja, anak masih melakukan penolakan karena merasa 

mendapat perintah. Maka edukasi yang sama harus disampaikan mengikuti 

keadaan sang anak dan sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Maka perlu 

menggunakan media yang cocok, seperti komik digital. Sehingga edukasi yang 

sama tetap tersampaikan kepada anak secara tidak langsung, karena anak tidak 

mereasa disuruh. Melainkan anak bisa belajar memahami bahwa tindakan yang 

baik itu seperti ini untuk dicontoh. 

4.1.2 Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan menanyakan pendapat dan gagasan secara 

langsung kepada para narasumber yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya. 

Narasumber yang dipilih adalah pihak yang memiliki pengetahuan tentang data 

yang dibutuhkan dalam penelitian dan pihak yang menjadi subjek penelitian. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sekaligus memahami 

apa yang dirasakan oleh subjek. Berikut hasil wawancara yang dilakukan: 

1. Wawancara Bersama Budayawan 

 Menurut pendapat Bapak Sukarno, pemilik Sanggar Seni Rupa Rumah 

Budaya & Sejarah yang ada di Sidoarjo. Dongeng ini memiliki pengaruh besar 

pada anak-anak. Karena dongeng adalah sastara lama yang memang digunakan 

untuk mengedukasi anak dengan cerita-cerita yang bermakna. Tak jarang bahwa 

dongeng sering diangkat berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi atau bahkan 



21 

 

 

 

bisa hanya berupa karangan biasa. Namun dongeng tidak akan pernah keluar 

darikearifan budaya asli Indonesia yang tentunya sangat baik untuk diajarkan. 

Dan yang membuat bilau kecewa adalah tidak ada yang peduli lagi pada dongeng-

dongeng ini. Sehingga generasi muda Indonesia mendapat pengaruh besar dari 

globalisasi yang membuatnya kehilangan jati diri dalam berbahasa maupun 

bertindak. Jati diri yang dimaksud adalah budaya yang santun dan bermoral 

(Sukarno, 2021). 

2. Wawancara Bersama Psikolog 

 Menurut Fitriyah, M.Pd.,Kons pengaruh media sudah menjadi permasalahan 

yang cukup lama sejak pesatnya perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Karena dampak yang sangat nyata adalah pada perilaku anak yang berubah 

menjadi sangat keras kepala. Hal ini memang dipengaruhi oleh penggunaan media 

digital seperti smartphone yang berlebihann. Maka langkah terbaik menurut 

beliau adalah melakukan sebuah upaya pencegahan dibandingkan mengatasi 

permasalahan yang sudah terjadi. Karena dengan melakukan upaya pencegahan, 

maka generasi muda sudah dididik sejak awal sebelum menerima pengaruh buruk 

yang disebabkan oleh media digital. Upaya pencegahan juga dikatan lebih baik 

daripada pengobatan (Fitriyah, 2021). 

3. Wawancara Bersama Komikus 

 Narasumber dalam wawancara ini adalah bapak Donny Dwi Gunawan. 

Beliau adalah pemilik CV. Ucomic Kreasindo Surabaya. Menurut beliau, komik 

adalah media yang paling populer dalam hal menyampaikan sebuah cerita visual. 

Terhadap anak usia dasar, komik memiliki dampak yang sangat besar dalam 

membantu proses perkembangan kreativitas anak. Dimana kreativitas ini muncul 

lebih kuat jika anak-anak melihat gambar yang saling berkesinambungan 

membentuk sebuah cerita. Pesan yang ingin disampaikan menggunakan komik 

lebih mudah dipahami oleh anak, sekalipun tanpa teks. Hal ini dikarenakan anak 

akan cenderung lebih mudah memahami arti gambar daripada memahami makna 

tulisan. Namun dalam pembuatan komik untuk anak, komponen yang paling 

penting untuk diperhatikan adalah mengenai style gambar dan panel komik. 

 Pada kesimpulannya, gambar memililki style yang berbeda beda untuk 

target usia yang berbeda pula. Kalu untuk anak, gambar lebih cocok 
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menggunakan style kartun. Karena kartun memiliki bentuk yang lucu dan 

cenderung aneh dengan banyak variasi anatomi tubuh, sehingga kreativitas anak 

akan lebih kuat menangkap karakter dengan style gambar tersebut. Sedangkan 

layout penel perlu dipilih dengan jenis yang paling sederhana. Karena panel yang 

sederhana tidak akan membuat anak menjadi bingung. Contohnya adalah panel 

bari dan panel kolom (Gunawan, 2021). 

4. Wawancara Bersama Guru Sekolah Dasar 

 Pada wawancara yang dilakukan dengan guru sekolah dasar ini, dicari data 

tentang bagaimana peroses anak dalam menerima dan mencerna sebuah pelajaran 

yang diajarkan di sekolah. Menurut Bu Maria Ulfa yang mengajar di SDN 

Mojorejo, proses pemahaman dan pencernaan informasi yang disampaikan di 

sekolah itu sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu metode 

pembelajaran dan lingkungan kelas. Metode sangat mempengaruhi dalam 

menyampaikan sebuah informasi sedangkan lingkungan kelas akan 

mempengaruhi suasana pembelajaran yang tidak membosankan (Ulfa, 2021). 

5. Wawancara Bersama Orang Tua  

 Menurut keluarga dari Pak Roni yang memiliki anak bernama Amir dengan 

usia 7 tahun, ditemukan fakta bahwa anak-anak sangat sulit dilarang bermain 

smartphone. Hal ini disebabkan bahwa smartphone sudah seing mereka jumpai 

dalam kegiatan belajar daring. Larangan yang sifatnya sedikit keras akan 

membuat anak menjadi rewel dan bahkan menangis. Pernyataan yang berbeda 

diungkapkan oleh keluarga dari  Bapak Sholeh dengan anak yang bernama Roid, 

usia 6 Tahun. Menurut beliau, penggunaan smartphone pada anak memang tidak 

bisa dihindarkan. Sehingga ia memberikan izin anak untuk bermain smartphone 

dengan batasan khusus, yaitu melihatkan tayangan-tayangan yang baik. Secara 

tidak langsung, anak akan cendrung melakukan tindakan apa yang ia lihat  pada 

smartphonenya. Sedangkan pada keluarga dari Bapak Syaiful yang memiliki anak 

bernama Pandhu, usia 12 tahun. Menyatakan bahwa anak sudah pandai 

mengoperasikan smartphonenya sendiri. Perilaku yang sering terjadi masih sama 

dengan anak usia 6-7 tahun sebelumnya, yaitu masih sngat sulit dilarang untuk 

bermain smartphone. Hanya saja mereka sudah bisa diajarkan untuk 

memanfaatkan penggunaan samartphone agar lebih bermanfaat. 
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 Kesimpulan dari hasil wawancara kepada para orang tua yang memiliki 

anak usia dasar, menyatakan bahwa anak-anak mereka sudah tidak bisa 

dipisahkan lagi dengan smartphone mereka. Fakta yang ada juga menjelaskan 

bahwa walaupun anak tidak bisa dilarang menggunakan smartphone, anak masih 

bisa memanfaatkannya untuk hal yang lebih positif. Namun hal ini harus 

diarahkan oleh orang tua dan memberikan contoh yang baik. Sehingga dalam 

upaya membuat komik digital yang memiliki kandungan moral tinggi, akan 

membuat orang tua memberikan edukasi yang baik dalam memanfaatkan media 

digital seperti smartphone yang dimilikinya. 

4.1.3 Hasil Studi Literatur 

 Pada sebuah Jurnal Kognisia dengan judul “Perbedaan Perilaku Menolong 

pada Anak Usia Dini yang Diberikan Cerita Moral yang Menekankan Emosi 

Negative Pengamat dengan Cerita Nonmoral di Paud Idaman Banjar Baru” oleh 

Risma Fitriyana dan kawan-kawan. Ditemukan fakta bahwa tidak ada perbedaan 

perilaku antara anak yang diberikan cerita bermoral dan yang tidak diberikan 

cerita bermoral. Ternyata hal ini disebabkan karakter anak yang tidak bisa 

diberikan edukasi secara langsung dengan begitu saja. Karena tindakan itu 

termasuk dalam pemaksaan dan tidak akan diterima oleh anak. Dan langkah yang 

benar adalah membuat anak tertarik terlebih dahulu, kemudian cerita bermoral 

disisipkan didalam cerita. Maka secara tidak langsung anak akan mempelajarinya 

karena merasa tertarik dan menerapkan perilaku yang dilihatnya (Fitriyana, 

Zwagery, & Safitri, 2019). 

 Sedangkan menurutu Jurnal Senirupa Warna dengan judul “Kajian Industri 

Komik Daring Indonesia” oleh Bobby Satya Ramadhan dan Rasuardie. Dijelaskan 

bahwa komik dengan nilai ketertarikan besar adalah komik daring, atau komik 

yang meiliki wujud digital. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang 

juga semakin maju. Seperti perkembangan dari gadget yang semakin canggih dan 

perekembangan dari internet yang semakin cepat. Studi kasus yang diangkat 

adalah Komik Tahilalats. Dimana komik yang diciptakan jauh lebih mudah 

diakses oleh banyak orang karena menggunakan beberapa platform seperti blog, 

Instagram, dan halaman Web dengan pengikut mencapai 8,5 juta dan diakui oleh 

Webtoon sebagai komik terpopuler di Indonesia (Ramadhan & Rasuardie, 2020). 
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4.2 Reduksi Data 

4.2.1 Reduksi Observasi 

 Pada observasi yang dilakukan pada anak-anak di Desa Tanjungan maupun 

Desa Mojorejo, ditemukan fakta bahwa mereka sangat malas mengguanakan 

smartphone untuk pembelajaran formal. Mereka lebih cenderung 

menggunakannya untuk mencari hiburan yang ditawarkan pada media. Dan 

hiburan yang mereka minati adalah segala hal yang berkaitan dengan visual sperti 

gambar. Sedangakan pada pengamatan yang dilakukan pada orang tua di kedua 

desa tersebut adalah mulai mengerti manfaat positif yang diperoleh dari 

penggunaan smartphone, namun harus sesuai dengan pengawasan dari orang tua 

itu sendiri. 

4.2.2 Reduksi Wawancara 

 Wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber yang berbeda-beda, 

memberika fakta jika dongeng ternyata salah satu sastra lisan yang memang sudah 

ada sejak dulu dan sangat baik diajarkan pada anak-anak. Namun sesuai dengan 

psikologi anak yang masih belum bisa mengontrol informasi, maka dibutuhkan  

ektra pengawasan orang tua dan arahan yang baik dalam menggunakan media 

sebagai metode edukasi moral melalui komik. Termasuk dalam penerapan gaya 

desain pada karya yang harus sesuai dengan selera anak agar menarik perhatian 

mreka. Sehingga edukasi moral yang coba untuk ditawarkan dapat diterima 

dengan sendirinya oleh anak, bukan melalui paksaan. 

4.2.3 Reduksi Studi Literatur 

 Sedangkan menurut hasil studi literatur yang diperoleh, ditemukan fakta 

bahwa metode edukasi yang salah tidak akan memberikan dampak apa-apa. 

Penggunaan platform juga sangat tidak terbatas, karena pada innya platform 

media yang digunakan hanya sebagai pendukung. Ditambah lagi, target dari 

penelitian ini adalah anak usia dasar yang belum begitu mengenal platform digital. 

Sehingga menjadikan penggunaan media ini masih harus melibatkan orang 

dewasa. 

 

4.3 Penyajian Data 
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 Dari hasi reduksi data yang sudah ditentukan, maka data akan disajikan 

terdapat pada point-point di bawah ini: 

1. Memberikan edukasi moral pada anak usia dasar 6-12 tahun dengan 

menggunakan media komik digital. 

2. Dongeng yang diangkat dalam komik digital tersebut adalah mengenai Kisah 

Dewi Sekar Tanjung dengan menceritakan kisah-kisah moralnya seperti 

rendah hati, peduli, pintar dan bijaksana. 

3. Gambar yang disajikan pada komik menggunakan style kartun karena 

memiliki bentuk yang lucu dan disukai oleh anak-anak. 

4. Perilaku bermoral yang coba disampaikan disalurkan melalui gambar, dan 

tidak banyak menggunakan teks. 

5. Contoh perilaku memberi, disampaikan melalui gambar Dewi Sekar Tanjung 

yang sedang memberikan sesuatu pada masyarakat. 

6. Memanfaatkan platform website untuk mempublikasikan karya komik pada 

umum. 

 

4.4 Penarikan Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil data yang sudah direduksi dan ditentukan penyajian 

datanya, maka penliti memutuskan untuk merancang komik digital yang 

menceritakan Kisah Dewi Sekar Tanjung untuk anak-anak usia dasar 6-12 tahun 

menggunakan style kartun. Dimana cerita dari Kisah Dewi Sekar Tanjung ini 

memiliki nilai-nilai moral yang bisa dicontoh untuk anak agar menjadi suri 

tauladan yang baik. Pemilihan style gambar kartun disesuaikan dengan psikologi 

dan karakter anak pada masa usia dasar yang cenderung lebih menyukai gambar-

gambar lucu. Disamping itu, styke kartun juga mudah untuk dipahami oleh anak. 

 Pentingnya mengedukasi moral anak harus diperhatikan oleh orang tua, 

khususnya bisa memanfaatkan smartphone dalam mengedukasi. Karena 

perkembangan teknologi yang semakin maju, maka komik digital akan menjadi 

media yang tepat. Dengan memanfaatkan website dari Ekowisata Tanjungan, 

diharapkan komik ini mampu dikenal tanpa harus memiliki pengaruh buruk dari 

komik-komik kekinian yang banyak mengandung cerita dewasa seperti 

percintaan. 
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4.5 Konsep 

4.5.1 Analisis STP (Segmentasi, Targetting, Positioning) 

 Hasil analisis data yang sudah dipilih dan ditentukan, digunakan peneliti 

sebagai landasan dalam menentukan STP dari komik digital yang dirancang. 

Tujuannya adalah untuk menentukan fokus dari target penelitian, sehingga karya 

yang dihasilkan nanti memiliki kesesuaian dengan tujuan awal dilakukannya 

penelitian. 

1. Segmentasi 

 Dari hasil analisis di atas, ditentukan segmentasi untuk komik digital 

Dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Segmentasi 

Segmentasi Keterangan 

Geografis 
Wilayah Negara Indonesia 

Lokasi Setiap daerah 

Demografis 

Jenis Kelamin Laki-lak dan Perempuan 

Usia 6-30 Tahun 

Status Pendidikan - 

Pekerjaan Bebas (Segala Jenis Profesi) 

Ekonomi 
Semua kalangan (Ekonomi dari bawah 

ke atas) 

Kepribadian 

Suka bermain smartphone untuk hiburan, 

mudah bosan dengan pembelajaran 

formal, suka memanfaatkan smartphone 

untuk media pembelajaran dan memiliki 

tanggung jawab edukasi anak usia dasar 

Psikografis Gaya Hidup Kekinian, Realistis, dan Dinamis 

 

2. Targetting 

 Target yang ditentukan untuk komik digital yang dirancang dibedakan 

menjadi 2, yaitu target audience dan target market. Dimana target audience ini 

ditentukan berdasarkan tujuan dari diciptakannya komik digital ini, yaitu anak 

yang membutuhkan edukasi. Sedangkan target market adalah sasaran pasar yang 

ditargetkan untuk penerima sekaligus penyaluran komik digital ini ke trget 

audience. Berikut merupakan pembagian dan penentuan target: 

a. Target Audience 
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 Anak-anak usia 6-12 tahun yang juga merupakan anak-anak pada jenjang 

pendidikan seokolah dasar di Indonesia. Tidak melihat batas wilayah dan status 

sosial karena pada dasarnya semua anak membutuhkan edukasi moral yang baik 

demi membentuk karakter yang baik. 

b. Target Market 

 Orang tua, Guru, Pemuda, dan semua pihak yang memiliki kewajiban dalam 

mendidik anak usia dasar (anak, adik, murid SD). Khususnya bagi masyarakat 

yang memiliki gaya hidup kekinian dan aktif menggunakan menggunakan 

smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk kebutuhan pekerjaan, 

pendidikan maupun kebutuhan pribadi. 

3. Positioning. 

 Komik digital ini berisikan Dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung yang 

memiliki banyak sekali nilai moral seperti sifat rendah hati, peduli, cerdas, dan 

bijaksana. Cocok untuk anak usia dasar 6-12 tahun agar mencontoh perilaku yang 

sama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat digunakan 

sebagai media edukasi keknian karena bentuk komik berbasis digital sesuai 

dengan perkembangan jaman dan sesuai kesukaan anak saat ini, yaitu bermain 

smartphone. Sehingga mudah diakses dan diajarkan. 

4.5.2 USP (Unique Selling Proposition) 

 Komik digital yang sering dijumpai biasanya memiliki style gambar manga 

(style Jepang) dengan kisah yang dikarang sendiri. Namun pada komik yang 

dirancang kali ini, menggunakan style kartun dan ceritanya berasal dari dongeng 

yang memang sudah lahir di Desa Tanjungan sebelumnya. Sehingga jika pembaca 

komik ingin mengetahui makam Dewi Sekar Tanjung yang ada di dalam komik, 

pembaca bisa mengunjungi makam tersebut di Desa Tanjungan. Karena makam 

tersebut masih di jaga dan dirawat, dengan lokasi yang berada di Ekowisata 

Waduk Tanjngan. Maka tidak hanya belajar moral melalui media saja, namun 

juga bisa mengunjungi situs terkait sekaligus berwisata. 

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

 Analisis ini digunakan untuk menentukan keunggulan (strength) kekuatan 

yang dimiliki dari dalam karya, kelemahan (weakness) yang berasal dari dalam 

karya juga, peluang yang ada (opportunity) berasal dari luar atau lingkungan 
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hingga ancaman (threat) yang juga disebabkan dari luar. Kemudian ditemukan ide 

dan strategi baru hingga dapat disimpulkan mejadi sebuah data dan bisa 

digunakan untuk menarik strategi utama dengan menentukan Key Communication 

Message. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 2 Analisis SWOT 

 STRENGTH (S): 

1. Edukasi moral dapat 

membantu pembentukan 

karakter lebih baik 

2. Dongeng Kisah Dewi 

Sekar Tanjung memiliki 

kandungan nilai moral 

yang tinggi 

3. Dongeng merupakan 

metode edukasi yang 

sangat ampuh untuk anak 

sejak dulu 

WEAKNESS (W): 

1. Minat anak dalam belajar 

mengalami penurunan 

2. Dongeng sudah jarang 

didengar oleh generasi 

milenial 

3. Dongeng Kisah Dewi 

Sekar Tanjung masih 

jarang diketahui 

OPPORTUNITY (O): 

1. Orang tua berusaha 

mencari cara dalam 

pemanfaatan media 

digital untuk belajar yang 

menyenangkan bagi anak 

2. Kemendikbud juga 

merespon pentingnya 

pendidikan moral sejak 

kecil 

3. Perkembangan teknologi 

yang semakin maju , juga 

semakin mempermudah 

penggunaan media dalam 

mengedukasi 

S + O: 

Membuat sebuah komik digital 

dengan mengangkat cerita 

dongeng Dewi Sekar Tanjung 

yang memiliki kandungan nilai 

moral tinggi agar disukai anak 

dan mudah diakses melalui 

media digital 

W + O: 

Dengan memanfaatkan media 

digital yang mudah disebar 

luaskan, dongeng dapat 

diangkat kembali menjadi 

sebuah edukasi non formal, 

namun dengan keadaan yang 

lebih modern dan kekinian 

melaui komik digital 

THREAT (T): 

1. Banyak media edukasi 

yang membosankan, 

bahkan ditinggalkan 

2. Platform komik digital 

yang popular, 

S + T: 

Penerapan komik digital yang 

dirancang, harus memiliki 

style gambar yang menarik 

dan disukai oleh anak 

W + T: 

Dongeng Kisah Dewi Sekar 

Tanjung yang memiliki 

inovasi baru dalam penerapan 

media digital kekinian, dapat 

digalakkan menjadi sebuah 
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memberikan akses cerita 

yang tidak seharusnya 

dibaca oleh anak usia 

dasar 

3. Guru sekolah 

memberikan edukasi 

moral yang monoton dan 

bahkan tidak diminati 

(kurangnya inovasi) 

terobosan baru dalam 

mengedukasi moral anak 

secara tidak langsung namun 

muda diterima oleh anak 

Kesimpulan: 

 Sebuah edukasi moral dapat diberikan melalui sebuah komik digital yang 

mengangkat dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung dengan kandungan nilai 

moralnya yang tinggi. Dongengn yang dikemas dalam bentuk digital akan mudah 

disebar luaskan maupun diakses, sehingga metode dongeng bisa kembali 

digalakkan dalam mengedukasi moral anak dengan media yang lebih modern 

sebagai upaya pencegahan degradasi moral di masa yang akan dating. 

4.5.4 Key Communication Message  

 Dari hasil yang diperoleh berdasarkan proses pengkonsepan melalui analisis 

STP, USP, hingga analisis SWOT. Dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

sebuah keyword utama. Dimana keyword ini akan menjadi landasan dan dasar dari 

sgala bentuk perancangan karya maupun media yang akan dibuat. Maka dibuatlah 

bagan pada gambar seperti di bawah ini: 

 

Gambar 4. 1 Bagan Penentuan Keyword 

 Dari bagan yang sudah dibuat, ditemukan keyword utama dengan kata 

“Inovatif”. Inovatif memiliki arti sesuatu yang baru, pembaruan, dan kreasi baru. 

Pemaknaan kata inovatif secara dalam dapat menyimbolkan segala sesuatu yang 

mengalami banyak pembaruan sebagai kreasi. Sehingga pada perancangan karya 
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maupun media yang akan dirancang akan menggunakan keyword yang sudah 

ditemukan sebagai dasar. Yang pada hasil akhirnya akan selalu mengarah pada 

sebuah perancangan yang memiliki sifat kreasi baru. 

 

4.6 Strategi Kreatif 

Dari hasil analisis hingga pencarian sebuah keyword, peneliti menemukan 

sebuah konsep “inovatif”. Dimana arti dari kata tersebut adalah sebuah 

pembaharuan atau sebuah inovasi baru. Maka dalam perancangan komik yang 

akan dibuat pada penelitian kali ini harus benar-benar mencerminkan 

pembaharuan-pembaharuan tersebut sebagai bentuk inovasi baru dalam edukasi 

melalui komik. Inovasi yang ditawarkan adalah komik digital dengan style 

gambar kartun dan mudah diakses tanpa melalui aplikasi khusus karena cukup 

menggunakan PDF yang sudah tersedia di smartphone masing-masing. Inovasi 

belajar melalui komik tentu akan lebih mudah diterima, karena anak tidak semata-

mata tertekan belajar, melainkan juga terhibur dalam membaca komik. 

Namun strategi kreatif yang coba diterapkan harus memperhatikan beberapa 

point penting seperti sinopsis cerita, story line, story board, hingga desain 

karakter. Agar apa yang dirancangkan berada pada urutan yang sesuai dengan 

konsep yang sudah ditemukan. 

4.6.1 Sinopsis Dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung 

 Kisah dimulai saat Dewi masih kecil. Ia adalah anak yang riang dan punya 

banyak teman. Ibu Dewi juga selalu mengajarkan Dewi agar suka menolong dan 

memberi pada sesama. Hingga ia dewasa perilakunya semakin mulia dan ia sangat 

sering membantu pekerjaan rumah ibunya. 

 Suatu ketika, ada seorang raja yang menyamar menjadi pencuri dan 

mengaku kelaparan hingga terpaksa melakukan perbuatan tercela itu. Namun 

Dewi membelanya atas dasar kemanusiaan, hal itu membuat raja yang sedang 

menyamar merasa kagum. Saat raja tersebut mengungkap jati dirinya, Dewi 

diangkat sebagai bagian anggota kerajaan dan hidup mewah di istana bersama 

ibunya. 

 Di kerajaan tersebut Dewi hidup sangat berkecukupan dan sering membantu 

orang-orang miskin lainnya. Ia juga sering datang ke sawah melihat keadaan 
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petani dan membagi-bagikan sembako geratis. Namun terjadi sebuah konflik yang 

disebabkan oleh sifat iri dari anggota keluarga kerajaan lainnya. Dewi yang 

merasa tidak enak hati akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan demi 

menghindari konflik tersebut. Kemudian ia mencari tempat perasingan, ditemani 

oleh pengawal setia raja. Pada akhirnya ia bertemu dengan sosok pemuda 

berjenggot yang berjubah putih dan menemukan sebuah lokasi yang subur. 

Banyak orang berdatangan dan membangun tempat tinggalnya di situ. Lokasi itu 

semakin ramai dan menjadi sebuah desa. Dan sekarang desa itu dikenal dengan 

Desa Tanjungan yang terlahir dari latar belakang Dewi yang baik hati. Nama 

Dewi semakin di kenal dengan Dewi Sekar Tanjung yang artinya adalah Dewi 

seharum bungan tanjung. Dari situlah akhirnya desa ini diberi nama Desa 

Tanjungan dan masih ada hingga saat ini di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten 

Mojokerto. 

4.6.2 Story Line  

1. Suasana desa yang indah 

2. Dewi semasa kecil sedang bermain bersama teman-temannya 

3. Dewi sangat ceria dan disukai oleh teman-temannya 

4. Ibu Dewi mengajarkan untuk saling berbagi pada orang yang membutuhkan 

5. Dewi sakhirnya suka memberi pada siapapun dan sangat peduli 

6. Dewi yang sudah tumbuh menjadi perempuan dewasa 

7. Dewi selalu membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah 

8. Ada kegaduhan di desa tersebut karena ditangkapnya seorang maling 

9. Dewi tersentuh melihat maling yang hampir dupukuli warga dan membelanya 

10. Ternyata maling itu adalah seorang raja yang sedang menyamar 

11. Raja mengumumkan bahwa Dewi akan menjadi anggota kerajaan 

12. Raja menjelaskan bahwa sikap peduli Dewi sangat besar pada siapapun 

13. Suasana kerajaan dan penampilan dewi dengan busana yang sangat indah 

14. Suasana terik matahari di sawah dan keadaan para petani menanam padi 

15. Dewi suka membatu petani dan sering membagikans sembako geratis 

16. Raja mengadakan pesta demi menghargai sikap yang sudah dilakukan Dewi 

17. Terjadi sebuah konflik internal kerajaan atas dasar keirian pada Dewi 

18. Dewi memutuskan untuk mengalah dan meninggalkan kerajaan 
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19. Dewi pergi mengasingkan diri ditemani oleh pengawal yang setia 

20. Di tengah hutan, Dewi mendapatkan pesan misterius 

21. Ternyata pesan itu dari seorang pemuda berjenggot yang sedang mencari 

tanah untun bertani 

22. Dewi meunjuk suatu lokasi dan muncullah air hingga menjadikan tanah itu 

subur 

23. Tanah itu semakin seubur hingga menjadi sebuah Desa Tanjungan. 

4.6.3 Story Board 

 Storyboard yang dirancang adalah untuk mempermudah proses pmbuatan 

sketsa komik. Pada story board ini, ditentukan bagian atau adaegan apa yang akan 

digunakan. Penentuan jumlah halaman juga sudah diibagi dengan perhitungan di 

story board yang sudah dibuat ini. Jumlah halaman komik adalah 25 halaman, 

dengan ketentuan 1 halaman sampul depan dan 1 halam sampul belakang. 

Sehingga pada inti cerita hanya memiliki 23 halaman saja. Beikut bentuk dari 

story board yang sudah dibuat: 

 

Gambar 4. 2 Story board halaman 01-08 

 

Gambar 4. 3 Story board halaman 09-16 
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Gambar 4. 4 Story board halaman 17-23 

4.6.4 Desain Karakter 

Karakter yang akan dimunculkan pada komik adalah para tokoh yang 

memiliki peran dalam cerita tersebut. Desain karakter dibuat dengan kandungan 

filosofi tertentu dan melalui beberapa tahapan proses pembuatan. Berikut 

merupakan karakter-karakter yang akan dimunculkan pada komik digital yang 

menceritakan Dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung. 

1. Dewi Sekar Tanjung 

Dewi Sekar Tanjung pada dongengn ini digambarkan sebagai orang yang 

baik hat, ramah, dan berbakti pada orang tua. Ia juga dikenal dengan sosok yang 

sederhana. Namun pada alur cerita, Dewi Sekar Tanjung diceritakan pada 2 masa 

yang berbeda, yakni pada masa kecil dan pada masa saat ia sudah dewasa. Berikut 

penentuan dalam pembuatan sebuah Desain Karakter Dewi Sekar Tanjung. 

 

Gambar 4. 5 Alternatif Desain Dewi Sekar Tanjung Kecil 

Ada beberapa alternative desain Dewi Sekar Tanjung Semasa Kecil, Mulai dari 

yang berbadan ideal hingga berbadan kecil. Gambar di atas merupakan inovasi 

desain karakter yang berbeda pada komik pada umumnya. Dimana pada 

umumnya style gambar komik selalu mengarah pada style manga, namun kali ini 



34 

 

 

 

style gambar yang dibuat adalah kartun. Bisa dilihat pada anatomi tubuh dan raut 

wajah yang unik namun propoprsional.  

 Namun pembuatan final desain karakter Dewi Sekar Tanjung masa kecil 

dimulai dengan sketsa, dilanjutkan dengan outline hingga ke pewarnaan. Proses 

lengkapnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 6 Sketsa Dewi Sekar Tanjung Masa Kecil 

 

Gambar 4. 7 Outline Dewi Sekar Tanjung Masa Kecil 

 

Gambar 4. 8 Final Desain Karakter Dewi Sekar Tanjung Masa Kecil 

Diatas adalah desain karakter tokoh utama Dewi Sekar Tanjung dari mulai sketsa 

awal, pemberian outline, hingga final desain karakternya. Penggunaan warna juga 

sangat sederhanan melambangkan kesederhanaan sikap yang dimiliki oleh Dewi 
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Sekar Tanjung. Warna coklat menyimbolkan sifat rendah hati karena memiliki 

warna yang sama seperti warna tanah yang sifatnya berada dibawah namun sangat 

berharga. Sedangkan warna putih menyimbolkan kesucian atau hati yang baik. 

Karena warna putih identic dengan makna bersih tanpa noda. 

Desain dibuat menjadi 4 sisi, dikarenakan Dewi Sekar Tanjung adalah 

karakter utama yang secara otomatis akan banyak ditampilkan pada komik. 

Sehingga penentuan sudut pandang dari ke-4 sisi ini dapat membantu 

mempermudah peneliti dalam mengimplikasikannya dalam gambar komik digital 

yang dirancang. 

Sedangkan untuk desain karakter Dewi Sekar Tanjung dewasa masih 

memiliki konsep yang sama dengan desain Dewi Sekar Tanjung masa kecil. Hal 

ini ditujukan agar penerapan karakter semakin kuat, mengingat target dari komik 

ini adalah anak-anak, sehingga informasi yang disampaikan harus berulang-ulang. 

 

Gambar 4. 9 Dewi Sekar Tanjung Dewasa 

 

Gambar 4. 10 Outline Dewi Sekar Tanjung Dewasa 
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Gambar 4. 11 Final Desain Karakter Dewi Sekar Tanjung Dewasa 

Desain karakter Dewi Sekar Tanjung ketika beranjak Dewasa memiliki postur 

tubuh yang jauh lebih tinggi dengan rambut panjang. Pakaian yang digunakan 

masih sederhana. Desain busana Dewi Sekar Tanjung berubah ketika menjadi 

bagian dari pemerintahan Kerajaan Majapahit, dapat dilihat seperti pada gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 4. 12 Dewi Sekar Tanjung Ketika di Istana Kerajaan 

Desain karakter Dewi Sekar Tanjung yang berpakaian sedemikian rupa seperti 

pada gambar di atas adalah berdasarkan referensi dari gambar sebelumnya. Yaitu 

pada gambar 2.1 Wujud Dewi Sekar Tanjung, yang diambil dari Youtbe Channel 

Asli Mojokerto. Pengambilan video adalah langsung dari acara Kirab Budaya 

Desa Tanjungan pada Tahun 2019 yang dimana pada acara tersebut, Dewi Sekar 

Tanjung diwujudkan menjadi perempuan yang anggun nan cantic dengan busana 

yang sama pula. 

2. Ibu Dewi Sekar Tanjung 
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Gambar 4. 13 Desain Karakter Ibu Dewi Sekar Tanjung 

 Karakter Ibu dari Dewi Sekar Tanjung hanya muncul sedikit pada awal-

awal cerita ketika Dewi Sekar Tanjung masih belum berada di istana kereajaan. 

Tampilan busana yang dikenakan sangat sederhana seperti pakaian orang jaman 

dulu lainnya. Tidak dilakkuan pembuatan alternative desain seperti Dewi Sekar 

Tanjung, karena kemunculan dalam ceritanya juga sangat singkat. 

3. Raden Wijaya 

Raden Wijaya juga merupakan tokoh figuran dalam cerita ini, namun perannya 

cukup banyak dan penting. Ditambah lagi karakter Raden Wijaya adalah seorang  

Raja Dari Kerajaan Majapahit, sehingga perlu adanya referensi lain yang 

digunakan untuk menciptakan sebuah desain karakter Raden Wijaya. 

 

Gambar 4. 14 Referensi Gambar Desain Karakter Raden Wijaya 

(Sumber: deviantart.com, 2019) 
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Di atas adalah contoh referensi gambar yang digunakan untuk membuat sebuah 

Desain Karakter Raden Wijaya. Dan dengan menggunakan referensi tersebut, 

diciptakanlah Desain Karakter Raden Wijaya Seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 15 Desain Karakte Reden Wijaya 

 Raden Wijaya yang merupakan Raja dari masa pemerintahan Kerajaan 

Majapahit, masuk dalam cerita dongeng ini. Sesuai kepercayaan yang diyakini 

oleh masyarakat Desa Tanjungan. Walaupun peran dari raden Wijaya ini bukan 

tokoh utama, tapi kehadirannya mampu membuat kisah cerita Dewi Sekar 

Tanjung dikagumi. 

4. Pengawal Setia Raden Wijaya 

 

Gambar 4. 16 Desain Karakter Pengawal Setia Raden Wijaya 

 Pengawal setia Raden Wijaya adalah prajurit kepercayaan sang Raja. Ia 

memiliki peran figuran dalam cerita Dewi Sekar Tanjung ini, namun 

keberadaannya banyak sekali muncul ketika di akhir cerita. Pembuatan desain 

karakter dari pengawal tidak diciptakan melalui beberapa alternatif desain, 

disamping tidak muncul terlalu banyak seperti ibu Dewi Sekar Tanjung, karakter 

seorang prajurit coba ditunjukkan dengan tombak yang menjadi senjata khas 

prajurit kerajaan. 
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5. Pemuda Berjenggot 

 

Gambar 4. 17 Pemuda Berjenggot 

 Pemuda berjenggot ini juga memiliki cerita tersendiri di Desa Tanjungan. 

Hanya saja, di akhir kisah dongengn Kisah Dewi Sekar Tanjung, sosok ini muncul 

untuk melengkapi kisah dari Dewi Sekar Tanjung. Sososk ini diceritakan sebagai 

wali dalam sudut pandang Islam, sehingga seimbol jenggot dan jubah putih 

dilambangkan sebagai penguat karakter Islam. Hanya saja penjelasan mengenai 

identitas Islam tersebut tidak disampaikan secar terang-terangan, melainkan 

melaui sebuah simbol jenggot dan jubah putih. 

4.6.5 Bahasa 

 Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Karena sesuai 

target audience yang sifatnya luas dan umum maka bahasa Indonesia akan lebih 

mudah dipahami pada setiap daerah. Ditambah lagi, anak-anak yang masih 

berusia dasar lebih mudah memahami teks dalam bentuk bahasa Indonesia. 

Karena di sekolah memang sudah diajarkan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang seharusnya. 

4.6.6 Tipografi 

 Tipografi adalah ilmu yang mempelajari sebuah teks atau segala jenis font. 

Baik dari bentuk penataan layoutnya maupun dari pemaknaannya. Penentuan font 

pada sebuah karya memiliki peran yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Karena sebuah karya dengan terget audience yang berbeda-beda memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda pula. Sehingga dalam penentuan sebuah font 

akan mempengaruhi karakter yang sesuai dan dibutuhkan. 

 Pada perancangan komik dongeng Kisah Dewi Sekar Tanjung ini, memiliki 

target audience yang masih merupakan anak-anak usia dasar. Sehingga font yang 



40 

 

 

 

dipilih berjenis san serif atau yang lebih  mudah kita pahami adalah font yang 

tidak memiliki ekor pada akhir desain hurufnya. Hal ini tentu akan mempermudah 

pemahaman anak-anak melalui sebuah kaliamat, walaupun hanya singkat. 

 

Gambar 4. 18 Jenis Font Comic Sans MS 

Sedangkan untuk nama font yang digunakan adalah Comic Sans MS. Dimana font 

ini memiliki bentuk yang sangat sederhana bersifat non formal. Dapat dilihat pda 

bentuk dari tiap hurufnya yang memilikikarakter lucu dan simple. Maka pesan 

teks yang disampaikan melalui tulisan akan mudah dibaca dan dipahami, 

khususnya oleh anak. 

 

4.7 Perancangan Karya 

 Perancangan karya dimulai dari pembuatan awal hingga akhir sesuai dengan 

stratgei kreatif yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga proses-proses yang 

dilewati adalah mulai dari perancangan sketsa, cproses clean up, hingga 

pewarnaan. 

4.7.1 Hasil Pengkaryaan 

 Pengkaryaan ini  berisikan hasil dari komik digital yang sudah selesai dan 

juga sudah melalui beberapa proses sbelumnya seperti sketsa, clean up, dan 

perwarnaan. Berikut perbedaan gambar pada tiap-tiap prses yang disusun secara 

berurutan dari atas kebawah, yakni dimulai dari proses awal hingga akhir. 
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Gambar 4. 19 Komik Halaman 1-6 

  

Gambar 4. 20  Komik Halaman 7-12 

  

Gambar 4. 21  Komik Halaman 13-18 

  

Gambar 4. 22  Komik Halaman 19-23 
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4.8 Perancangan Media 

4.8.1 Media Utama 

 Media utama yang digunakan dalam perancangan ini adalah komik digital 

yang berbasis pdf. Kemudian, platform yang digunakan adalah website Ekowisata 

Tanjungan yang saat ini dalam proses pengerjaan oleh pihak Desa Tanjungan. 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Awal Finishing Komik Digital Dewi Sekar Tanjung 

Gambar di atas adalah hasil akhir dari komik digital mengenai Dongeng Kisah 

Dewi Sekar Tanjung yang dirancang. Pada gambar diatas, diperlihatkan sampul 

awal dan halaman pertama komik dalam bentuk pdf. 

Pada gambar di atas adalah isi dari komik digital yang sudah dibuat jika dibuka 

menggunakan format pdf. Bisa dibuka pada perangkat komputer maupun 

smartphone. 

4.8.2 Media Pendukung 

 Dalam menunjang pengenalan komik digital tentang Kisah Dewi Sekar 

Tanjung ini, dapat memanfaatkan media-media lainnya. Agar informasi yang 

disampaikan jauh lebih luas. Beikut merupakan media-media pendukung yang 

digunakan dalam pengenalan komik dongeng ini: 

  

Gambar 4. 24 Media Pendukung Kaos dan Totebag 
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Gambar 4. 25 Media Pendukung Feed IG dan Poster 

 

Gambar 4. 26 Media Pendukung Banner 

Demikian media-media yang digunakan untuk mendukung media utama. Media-

media pendukung di atas dipilih karena memiliki keunggulan masing-masing 

sesuai pada tempatnya. Sehingga komik digital tentang dongeng Kisah Dewi 

Sekar Tanjung dapat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan mampu 

memberikan edukasi mengenai nilai-nila moral yang wajib dipahami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Merancang sebuah komik digital untuk mengedukasi anak usia dasar harus 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan selera anak. Pada konteks ini, yang 

harus diperhatikan adalah penggunaan style gambar karakter. Karena style gambar 

tersebut akan menarik perhatian anak pertama kali. Jika style gambarnya bagus 

dan sesuai dengan selera anak, maka secara otomatis komik yang dibuat juga 

menarik perhatian mereka. Dalam menentukan selera gambar anak tersebut, harus 

ada pendekatan dan pengamatan secara langsung pada anak. Terkadang dari 

generasi ke generasi terdapat sebuah perbedaan selera style gambar yang diminati. 

Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan juga semakin banyaknya 

desain karakter yang mereka lihat. Tentu hal ini akan membuat anak cepat bosan 

dengan style gambar yang sama dan terlalu monoton. Ide-ide kreatif juga harus 

diuculkan sebagai bentuk inovasi baru. Hal ini dapat dilakukan degan pencarian 

data pada orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang yang dibutuhkan. 

Data dapat dilakukan dengan cara wawancara, dan hasil wawancara kemudian 

dianalisis hingga menjadikan sebuah kesimpulan yang mengarah pada penentuan 

konsep utama. 

 

5.2 Saran 

 Perancangan komik ini diharapkan menjadi sebuah inovasi baru dalam 

bidang pembelajaran, khususnya pembelajaran non formal yang dilakukan pada 

anak mengenai pentingnya pendidikan moral. Pemilihan dongeng yang berasal 

dari Indonesia sendiri juga bukan tanpa alasan. Melainkan agar menjadi inspirasi 

para pembuat komik selanjutnya, dengan point-point sebagai berikut: 

1. Mampu memberikan inovasi-inovasi baru dalam mendidik moral anak sejak 

kecil. 

2. Mampu menggali dongeng-dongeng nusantara lainnya, yang sampai saat ini 

masih belum dikenal secara  umum. 
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3. Menghargai kearifan lokal yang ada dibanding budaya global yang tidak 

sesuai dengan adat daerah. 

4. Menciptakan kreasi-kreasi baru dalam bidang pendidikan yang dengan 

memanfaatkan perkembangan desain dan teknologi yang semakin maju, 

sebagai ungkapan sikap peduli pada pendidikan moral generasi muda 

Indonesia. 
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