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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Budaya secara garis besar dapat diartikan sebagai seperangkat norma serta 

peraturan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

sehingga mengembangkan pola perilaku kehidupan sosial, agama, seni, dan pemikiran 

yang sama (Haviland, 1975). Budaya dalam sebuah masyarakat diciptakan oleh 

masyarakat terdahulu untuk menjadi panduan potensial dalam berperilaku (Kluckhohn 

dan Kelly, 1944) maka dari itu, budaya-budaya yang terjadi sedikit banyaknya mengaj

 arkan manusia untuk bertingkah laku yang baik. Setiap daerah di Indonesia 

sudah pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan di antara 17.000 lebih pulau 

yang ada di Indonesia, Jawa merupakan pulau dengan kependudukan tertinggi di 

Indonesia. (https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau, diakses pada 28 

Februari 2022) 

Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa merupakan pulau dengan 

kependudukan paling besar di Indonesia yang mencapai 151,6 juta jiwa, di mana 56,1% 

kependudukan Indonesia tersebut terkonsentrasi di pulau Jawa. Tidaklah heran jika 

pulau Jawa  memiliki berbagai macam jenis kesenian yang tersebar luas di penjuru 

pulau. Salah satu daerah dengan kebudayaan dan tata krama yang cukup kental 

merupakan daerah Jawa Tengah. Terdapat berbagai macam jenis kebudayaan yang 

tersebar di Jawa Tengah.  

Dari bahasa daerah, pakaian adat, upacara adat, hingga kesenian daerah. Salah 

satu yang dikenal kuat oleh masyarakat Indonesia dan sudah menjadi ciri khas 

kebudayaan Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali adalah wayang. Wayang 
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merupakan kesenian asli asal Indonesia yan berasal dari kata "Wewayangan" yang 

memiliki arti "Bayangan". Wayang, lebih spesifiknya wayang kulit, telah diakui oleh 

UNESCO (Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB) sebagai 

perwakilan dalam World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. 

Maka dari itu, masyarakat Indonesia sudah sepatutnya bangga kepada kebudayaan dan 

kesenian Indonesia yang sudah mendunia ini. 

Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bangga masyarakat terhadap 

kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia sudah mulai dilupakan oleh para anak-anak dan 

remaja terutama di kota-kota besar. Faktor utama hal tersebut terjadi adalah era 

globalisasi yang sudah marak di zaman sekarang ini. Menurut Cochrane dan Pain, 

globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi yang sangat besar, 

dan mereka mempercayai bahwa kebudayaan lokal akan menghilang karena 

kebudayaan yang homogen. (Suneki, 2012 : 310) Banyak kaum-kaum muda yang lebih 

memilih untuk menonton dan mengikuti kebudayaan dan kultur barat ketimbang 

kebudayaan negeri sendiri. Sampai-sampai para Globalis Pesimis mengatakan bahwa 

globalisasi merupakan bentuk penjajahan modern yang memaksakan kebudayaan-

kebudayaan luar untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal. (Suneki, 2012: 311) Maka 

dari itu, peneliti sangat tertarik dan termotivasi untuk memperkenalkan kebudayaan asli 

Indonesia kepada anak-anak muda melalui media modern yang lebih bisa diterima oleh 

kalangan remaja hingga dewasa zaman sekarang.. 

Media hiburan untuk para anak-anak dan remaja di zaman sekarang sudah 

sangat beragam dibanding media hiburan 20 tahun ke belakang. Hal tersebut 

dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam kurun waktu yang 

sangat singkat. Anak-anak hingga remaja zaman sekarang dapat menikmati media 

hiburan dengan sangat mudah dan gratis. Salah satu media hiburan yang sangat 
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digemari oleh anak-anak dan remaja adalah komik. Secara garis besar, komik 

merupakan seni sekuensial yang terdiri dari 2 gambar atau lebih dalam satu halaman 

yang jika gambar tersebut digabung akan membentuk sebuah cerita yang 

berkesinambungan (Eisner, 1985).  

Dalam 10 tahun belakangan ini, popularitas dari karakter-karakter superhero 

mulai meningkat lagi karena perilisan film blockbuster, serial televisi, dan beberapa 

produk-produk yang menggunakan intellectual property tersebut (Talia, 2016). 

Beberapa karakter yang sangat digemari oleh anak-anak hingga remaja zaman sekarang 

merupakan pahlawan-pahlawan super buatan Amerika yang sudah sering ditunjukan 

dalam media masa seperti Iron Man, Spider-Man, Batman, dan lain-lain. Di dalam buku 

War, Politics, and Superheroes : Ethics and Propaganda in Comics and Film, DiPaolo 

menyatakan bahwa ketertarikan pembaca dalam karakter-karakter superhero ini 

merupakan hasil dari kesinambungan sosial politik di kehidupan nyata.  

Tidak hanya buatan Amerika, tapi banyak kalangan di Indonesia yang sangat 

menggemari media digital seperti manga (komik buatan Jepang) dan Manhwa (komik 

buatan Korea) yang memiliki fanbase lebih besar dibanding komik-komik Amerika 

yang sudah mulai memudar di pasaran (NPD BookScan, 2020). Dalam manga Jepang, 

tidak jarang para penulis manga ini menggunakan unsur kebudayaan Jepang dalam 

pembuatan ceritanya tersebut. Manga pun sudah menceritakan hampir seluruh aspek 

dari kehidupan sosial politik dari masyarakat Jepang yang dibalut dalam genre-genre 

seperti fantasy adventure, sejarah, ekonomi, dan bahkan politik (Hafiz dan Alvanov, 

2009) Hal tersebut membuat para pembaca manga sangat aware terhadap kebudayaan-

kebudayaan Jepang walaupun sang pembaca bukanlah dari negara yang sama. Oleh 

karena itu, sudah sepatutnya peneliti menciptakan karya hiburan komik yang memiliki 

unsur kebudayaan Jawa Tengah untuk menciptakan awareness kepada para pembaca 
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dan menunjukan anak-anak hingga para remaja bahwa kebudayaan Indonesia tidak 

kalah keren dari komik Amerika, Jepang, atau Korea. 

Indonesia sendiri sudah memiliki komik-komik ikonik yang sedikit banyaknya 

dikenal oleh masyarakat luas sejak era 1960-1980 (Deswandito, 2020: 140). 

Deswandito juga mengatakan bahwa popularitas karakter-karakter seperti Gundala 

Putra Petir, Laba-Laba, dll Merah dimulai sejak era 1960 di saat influence media barat 

di Indonesia masih sangat tinggi sehingga para penulis dari tanah air menggabungkan 

beberapa aspek dari superhero barat dengan aspek-aspek tanah air. Ditambah lagi 

dengan kemunculan film Gundala di tahun 2019 dan dikarenakan masyarakat Indonesia 

untuk menonton film, meningkatkan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap 

superhero buatan asli tanah air. (Hidayatul, 2020:20). 

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat cerita pewayangan 

dalam pembuatan komik digital yang akan dibuat untuk tugas akhir ini. Di dalam lakon 

pewayangan, terdapat banyak sekali cerita dan karakter yang bisa diangkat menjadi 

cerita komik modern.  Salah satu cerita yang ingin angkat merupakan kisah dari lakon 

pewayangan di daerah Jawa Tengah yaitu cerita kisah Pandawa Lima. Pandawa Lima 

merupakan cerita lakon Jawa Tengah yang sudah sering diangkat dalam kisah 

pewayangan. Pandawa Lima ini sendiri mengisahkan tentang lima anak dari seorang 

raja bernama Raja Pandu. Pandawa Lima terdiri dari Puntadewa, Werkudara, Arjuna, 

Nakula, dan Sadewa. Masing-masing tokoh memiliki kekuatan, sifat, dan karakteristik 

yang berbeda-beda sehingga sangat menarik untuk diadaptasikan dan dikemas dalam 

cerita yang lebih modern dan bisa diterima oleh anak-anak hingga remaja era sekarang.   

Media hiburan di Indonesia masih sangat jarang mengangkat cerita bertema 

Pandawa Lima ini. Itu salah satu alasan mengapa peneliti sangat tertarik untuk 

mengangkat tema cerita ini dalam bentuk komik digital sehingga para pembaca komik 
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digital juga bisa terbuka dan aware terhadap pelakonan Jawa ini. Maka dari itu, peneliti 

sangat ingin membuka wawasan para penggemar komik dan media hiburan digital 

mengenai budaya-budaya Indonesia, spesifiknya Jawa Tengah, sehingga anak muda 

zaman sekarang tidak hanya mengenal budaya Jawa Tengah, tapi juga dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai moral yang tertera jelas dalam tokoh-tokoh tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menarik anak muda usia 16-25 guna 

mempelajari dunia pewayangan Jawa Tengah? 

2. Bagaimana merancang media yang efektif dan menarik anak muda usia 16-25 untuk 

memperkenalkan dunia pewayangan Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Perancangan 

1. Memperkenalkan dunia pewayangan Jawa kepada masyarakat terutama anak-anak 

muda usia 16-25 tahun. 

2. Menciptakan komik dengan cerita dan karakter pahlawan super lokal yang menarik 

anak-anak muda usia 16-25 serta mengedukasi masyarakat tentang dunia 

pewayangan Jawa tengah. 

 

D. Manfaat Perancangan 

Manfaat pembuatan cerita pahlawan super bertema kesenian Jawa untuk 

masyarakat awam melalui media komik digital adalah:  
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1. Untuk pribadi  

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat 

luas dalam mengaplikasikan ilmu ilmu yang sudah didapat dan dipelajari selama 

kuliah, sehingga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi banyak orang.  

2. Untuk masyarakat umum  

a. Menjadi media hiburan bagi orang-oran yang gemar membaca komik digital.  

b. Menjadi media untuk belajar dan menambah wawasan tentang kesenian Jawa.   

c. Diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap karya lokal yang ada.  

3. Untuk bidang akademik  

a. Menjadi bahan edukasi bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang 

kesenian dan kebudayaan jawa.  

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang sedang mencari referensi 

visual dan cerita dengan genre yang sama.  

c. Menjadi sarana untuk menunjukan potensi mahasiswa Desain Komunikasi 

Visual Universitas Sebelas Maret. 

E. Kerangka Pikir 

 

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pikir 
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Bagan di atas merupakan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam 

pembuatan webcomic Pandawa Lima ini. Pertama-tama, peneliti melakukan riset yang 

mendalam mengenai lakon pewayangan, pandawa lima, webtoon dan data-data lain 

yang dibutuhkan untuk melengkapi karya yang peneliti buat. Kemudian, peneliti 

melanjutkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat ke dalam cerita 

webtoon nanti. Setelah semua data-data yang diperlukan sudah didapat, peneliti akan 

menggunakan semua data dan referensi yang didapat dalam untuk memperkuat 

perancangan visual terhadap karya yang akan dibuat. Dalam tahap terakhir. Peneliti 

akan mulai mengerjakan pengkaryaan visual sesuai dengan cerita dan riset-riset yang 

sudah dibuat dan berharap hasil akhir yang dibuat layak menjadi cerita yang kompeten 

untuk membantu mengenalkan budaya Jawa Tengah.  

F. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

mengarah pada pendeskripsian rinci dan mendalam dalam kondisi ataupun proses serta 

hubungan antara hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. (H.B Sutopo, 

2006 : 179) 

 

1. Objek dan Subjek Penelitian   

Objek penelitian dalam penelitian merupakan wayang kulit pandawa lima 

sedangkan subjek untuk penelitian ini merupakan anak-anak hingga remaja kisaran 

umur 16-25 tahun. 

2. Lokasi Perancangan  

Penelitian akan dilakukan di daerah Solo Raya sementara responden yang 

menjadi target utama penelitian ini adalah anak-anak dan remaja usia 16-25 tahun.  
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3. Jenis Data  

Jenis data yang akan didapat dalam penelitian ini akan berupa data kualitatif 

mengenai awareness terhadap kebudayaan dan pelakonan wayang di sekitar daerah 

Solo Raya dan data-data akan diperoleh melalui survey internet serta buku-buku dengan 

data yang valid dan terpercaya. Data-data yang diperoleh akan menjadi tolak ukur 

pembuatan cerita dalam webtoon ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Observasi 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini meliputi pencatatan sistematis terhadap 

kejadian-kejadian yang dilihat, dirasakan, dan dialami di sekitar kita guna 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data di tahap ini 

dilakukan sebanyak mungkin dan seumum mungkin lalu peneliti harus 

mengolah data-data tersebut untuk mendapatkan informasi yang terfokus dan 

terarah. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk 

melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti akan 

mengadakan kuesioner singkat dalam bentuk form online dan disebarkan 

kepada narasumber-narasumber yang cocok dengan kriteria data yang 

dibutuhkan peneliti.. 
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c. Literatur 

Metode pengumpulan dari literatur merupakan metode pengumpulan data dari 

berbagai macam buku, dokuman, jurnal atau sumber lain. Metode ini akan 

digunakan oleh peneliti dengan cara mencari informasi yang valid terkait tema 

yang peneliti buat melalui media literasi seperti internet, perpustakaan, atau hal 

lain. Peneliti akan mencari lebih lanjut tentang pembuatan webtoon serta 

pendalaman cerita Pandawa Lima. 

5. Analisis Data   

Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. (Bogdan & Taylor, 1975). Analisis 

data yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah metode deskriptif kualitatif 

yang berarti penelitian yang dilakukan akan menghasilkan deskripsi yang rinci dan 

mendalam baik dari segi kondisi, proses, dan hubungan dari setiap hal-hal pokok. 

Hasil dan kesimpulan yang didapat saat pengambilan data dari berbagai macam 

sumber akan dijadikan landasan dalam pembuatan visual desain dan media sehingga 

hasil yang diciptakan akan maksimal serta kreatif, komunikatif, dan menarik. 

6. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai karya ini, maka diperlukan 

sistematika yang akan dipaparkan sebagai berikut:  

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, judul karya, rumusan masalah, 

manfaat serta tujuan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti. 
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b. BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pemahaman dari dasar-dasar teori yang terkait dengan 

judul karya. Latar-latar serta informasi-informasi terkait objek penelitian akan 

dijabarkan secara mendtetail dalam bab ini. 

c. BAB III IDENTIFIKASI DATA  

Berisi tentang penyajian data-data yang diperlukan untuk memperkuat isi dari 

karya serta menyertakan data-data yang valid untuk dibahas dalam penyusunan 

karya.  

d. BAB IV KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang penjabaran ide dan perancangan bentuk karya yang akan 

dibuat.  

e. BAB V VISUALISASI KARYA 

Berisi tentang penjelasan hasil akhir cerita yang sudah dibuat dan disusun secara 

visual.  

f. BAB VI PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari hasil penyusunan serta karya yang telah dibuat dan 

saran yang sekiranya bisa dilakukan untuk para pembaca.  
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