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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

I.1.1. Umum 

Di masa era globalisasi saat ini perkembangan teknologi canggih mulai 

meningkat dengan pesat dengan memunculkan berbagai macam permainan modern 

yang selama ini kita kenal dan mainkan. Permainan modern adalah permainan yang 

diciptakan dari perusahan atau industri yang cara pembuatannya menggunakan 

teknologi canggih. Bentuk dari permainan modern terdapat diberbagai macam media 

video game seperti di  Game Console (Playstation, Xbox, Nintendo Wii), Game 

Smartphone, Game PC (Personal Computer), Gameboy, dan lain sebagainya. 

Permainan modern sangatlah disukai oleh manusia dengan berbagai usia mulai dari 

anak-anak sampai orang dewasa pun suka memainkan permainan modern 

ketimbang memainkan permainan tradisional. Permainan modern memiliki Grafis dan 

visual yang menarik dan storygame yang bisa membuat user menjadi addict untuk 

memainkan permainan modern ini. Banyak keunggulan dari permainan modern 

seperti, tidak perlunya menggunakan tempat yang luas untuk memainkan permainan 

modern, dapat dimainkan secara sendiri dan tidak perlu dimainkan dengan 2 orang 

atau lebih. Semua hal tersebut yang membuat permainan modern menjadi permainan 

yang sangat disukai oleh banyak orang.  

Menurut Puri Maharani dalam bukunya yang berjudul “Permainan Tradisional 

Versus Permainan Modern” menyimpulkan bahwa Permainan modern juga memiliki 

dampak yang luar biasa untuk orang yang telah memainkannya. Terdapatnya 

dampak positif untuk memainkan permainan modern ini, seperti: Melatih Aktifitas 

Fisik, Mencegah Stress, Meningkatkan Kemampuan dalam Belajar. Tetapi adapun 

juga dampak negatif yang di dapatkan oleh orang yang memainkan permainan 

modern, seperti: Addictive (Kecanduan) dalam bermain yang dapat membuat prestasi 

anak menurun, Menjadi orang yang boros untuk membelikan alat pendukung 

permainan, Melupakan waktu, Menyebabkan kesehatan menjadi buruk, dan dapat 

merusak moral anak. Berbeda dengan permainan tradisional yang tercipta bukan 

hanya sekedar hiburan namun memiliki maksud yang lebih luas seperti mengajarkan 
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solidaritas, kekompakan, gotong royong, dan menghormati serta menjaga 

silahturahmi antara masyarakat setempat. Tetapi fenomena saat ini dimana 

permainan tradisional mulai dilupakan. Padahal seharusnya permainan tradisional 

sudah sepatutnya dipertahankan. Mengingat permainan tradisional adalah aset 

budaya yang dimiliki oleh negara kita Indonesia.  

Di saat ini anak-anak khususnya usia 6-12 tahun mulai kehilangan rasa 

kepekaan sosial, yang dimana menurut ahli psikologi Erik Erikson usia ini 

keingintahuan anak menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan perjuangan 

dasar menjadi berkemampuan (competence). Karena, dengan keingintahuan anak 

tentang teknologi yang semakin berkembang ini anak-anak akan mulai tidak mau 

mengenal permainan tradisional kembali. 

Melihat dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum permainan 

tradisional meredup dan menghilang, sudah seharusnya kita melestarikan permainan 

tradisional. Karena, permainan tradisional memiliki manfaat yang banyak untuk sosial 

maupun diri sendiri. Semakin kita mencintai permainan tradisional sama juga kita 

mencintai negara kita. 

 

I.1.2. Khusus 

Permainan tradisional yang pernah kita mainkan dulu seperti, petak umpet, 

bermain kelereng, gobak sodor dan lainnya mulai susah untuk di temukan dan 

dimainkan anak-anak di jaman yang sudah berkembang ini. Melihat fenomena 

Gambar 1.1. 

Permainan Tradisional 

Versus Permainan 

Modern 

 

(Sumber: Google 

Image) 
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tersebut sangatlah menyedihkan jika anak-anak mulai tidak mengenal dan 

mengacuhkan permainan tradisional Indonesia. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah provinsi 

Jawa Tengah yang dikenal sebagai salah satu provinsi yg menyandang gelar pusat 

budaya di Indonesia. Jawa Tengah juga dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa 

(Wikipedia.com). Jawa Tengah memiliki berbagai macam jenis budaya. Salah 

satunya adalah permainan tradisional yang saat ini keberadaanya hampir punah. 

Menurut Endi Aras pendiri komunitas Gudang Dolanan mengatakan bahwa 

permainan tradisional anak di Indonesia kian hari tinggal menunggu kepunahan. 

Mainan ini dipaksa kalah oleh persaingan modal dari gempuran industri permainan 

modern, dengan daya promosinya yang besar-besaran, berhasil merebut hati anak 

anak. Permainan tradisional Jawa memiliki nilai moral yang tinggi dan mengajarkan 

mengenai kemampuan bersosialisasi terhadap anak-anak, karena itu meskipun 

jaman sudah berkembang pesat, jangan sampai kekayaan budaya kita sebagai aset 

yang paling mahal hilang begitu saja. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwasata 

Jawa Tengah keberadaan permainan tradisional mengalami ancaman yang cukup 

serius di kota Kudus, Jawa Tengah. Melihat posisi kota Kudus sebagai kota yang 

terkenal dengan Kota Kretek ternyata menyimpan sejarah yang menarik dalam 

perkembangan kebudayaan di daerah sekitarnya pada khususnya dan Indonesia 

pada umumnya (Fiorencius Franantya Idhaleman, 2010). Menurut Yuli Astuti seorang 

budayawan dan seniman wanita asal Kudus mengatakan bahwa, Kudus termasuk 

kota yang memiliki akulturasi budaya yang cukup besar, yang terlihat dari macam-

macam kebudayan Kudus yang terdapat unsur-unsur budaya campuran.  

Kudus adalah kota kecil yang berada di provinsi Jawa Tengah, yang memiliki 

berbagai macam akulturasi budaya, yang dimana sampai saat ini masyarakat Kudus 

masih terkena dampak dari akulturasi budaya tersebut, yaitu toleransi. Tetapi, saat ini 

kota Kudus sedang terkena ancaman yang cukup serius yang dimana anak-anak di 

Kudus mulai kurang memiliki nilai toleransi dan sosialisasi.  
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Permainan modern adalah salah satu ancaman yang dimana bisa memberikan 

dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak, yang dimana nanti anak-anak 

akan menjadi individu yang kurang bersosialisasi, tidak memiliki nilai toleransi, dan 

kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. . 

Maka itu sebelum ancaman tersebut menjadi lebih besar, sangat perlu 

memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak di kota Kudus, 

sebagai generasi penerus bangsa yang dimana kota Kudus merupakan kota yang 

menjadi cagar budaya untuk permainan tradisional yang relative akhir akan hilangan 

permainan tradisional nya karena permainan modern yang mulai banyak dimainkan 

oleh anak-anak di Kudus. Maka sebab itu, sebelum permainan modern mulai 

menyebar lebih luas di kota Kudus, maka perlu untuk dibuatnya sebuah social 

campaign yang mengajak masyarakat Kudus khususnya anak-anak untuk mau 

mengenal dan melestarikan kembali permainan tradisional sebagai asset budaya 

lokal yang akan membantu dalam perkembangan anak-anak menjadi sosok penerus 

generasi bangsa yang memiliki nilai toleransi, sosialisasi, tolong-menolong dan peduli 

terhadap lingkungan. Menurut Hadi Sucipto sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kudus mengatakan bahwa semakin majunya perkembangan zaman,  

permainan-permainan di daerah sudah semakin hilang eksistensinya. Salah satunya 

di Kabupaten Kudus yang masyarakatnya sudah tidak mengenal lagi permainan 

tradisional, yang seharusnya di lestarikan kembali agar tidak punah sebelum 

permainan tradisional tidak dikenal kembali oleh anak cucu kita nanti. Kudus memiliki 

bermacam-macam jenis permainan yang memiliki manfaat yang positif. Menurut Aji 

Gambar 1.2. Menara 

Kudus sebagai 

Landmark Kota 

Kudus 

 

(Sumber: 

http://kuduskab.go.id) 

http://kuduskab.go.id/
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Riyantani di artikelnya yang berjudul “Permainan Tradisional Kudus” menyimpulkan 

bahwa, terdapat berbagai macam permainan tradisional kota Kudus, antara lain: 

Gedrik atau sering disebut Engklek, Betengan, Jamuran dan lainnya. Makna dari 

permainan tradisional tersebut bermacam-macam, seperti permainan Gedrik 

mempunyai makna yaitu kita tidak boleh menginjak sawah orang lain karena sawah 

tersebut bukan milik kita. Permainan tradisional tersebut memiliki manfaat, antara 

lain:  

Anak menjadi lebih kreatif, Melatih anak bersosialisasi, Mencerdaskan 

kecerdasan anak baik itu intelektual, logika dan kinestetik, Melatih anak 

bermain peran, Mendekatkan anak pada alam, Melatih musikal anak, dan 

Membangun moral bangsa.   

Permainan tradisional tersebut banyak dimainkan saat era teknologi digital belum 

berkembang pesat seperti sekarang ini. Rata-rata permainan tradisional saat ini 

masih dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Tetapi saat ini permainan tradisional 

tersebut sudah kurang diminati anak-anak di Kudus.  

 

Tabel 1.1. Data Permainan Tradisional Kab. Kudus 

(Sumber. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus) 

Oleh sebab itu, seharusnya anak-anak di Kudus terutama dengan SES A-B yang 

kesehariannya menggunakan benda modern lebih mau mengenal dan 
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memainkan permainan tradisional tersebut untuk mendapatkan manfaat yang positif 

salah satunya yaitu mau untuk bersosialisasi ke lingkungan masyarakat.  

 

Gambar 1.3. Fenomena Anak-Anak di daerah kota Kudus yang asik bermain Game Console 

(Sumber. Google Image) 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka masalah dapat di identifikasi sebagai berikut :  

1. Kecanggihan jaman dengan kemajuan teknologi, berdampak pada: 

 Tampilan permainan tradisional kalah menarik dengan permainan 

modern. 

 Anak lebih mengenal teman yang jauh karena bermain secara online 

dan tidak mengenal teman di sekelilingnya. 
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2. Kurang minatnya anak-anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B untuk bermain 

permainan tradisional karena faktor keamanan lngkungan yang kurang 

mendukung. 

3. Kurangnya inovasi permainan tradisional dalam kaitannya dengan 

keselamatan. 

I.3. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan  

masalah. Di bagian ini akan membahas tentang upaya memperkenalkan kembali 

permainan tradisional Kudus agar permainan tradisional Kudus bisa dapat 

dilestarikan kembali oleh anak-anak di Kota Kudus. 

I.4. Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang akan diselesaikan dalam perancangan ini adalah 

: “Bagaimana merancang strategi komunikasi visual yang efektif untuk 

memperkenalkan kembali permainan tradisional Kudus sebagai media untuk 

bersosialisasi untuk anak-anak?” 

I.5. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan adalah mengajak anak-anak usia 6-12 tahun (ahli 

psikologi Erik Erikson) dengan SES A-B untuk memperkenalkan kembali permainan 

tradisional, yang berguna untuk anak-anak Kudus menjadi anak-anak yang 

mempunyai nilai sosialisasi dan mau mengenal lingkungan sekitar. 

I.6. Manfaat Perancangan  

 Audiens (Target Utama) 

Manfaat perancangan bagi audiens (target utama) adalah anak-anak 

menjadi lebih kreatif, melatih anak bersosialisasi, mencerdaskan kecerdasan 

anak baik itu intelektual, logika dan kinestetik, melatih anak bermain peran, 

mendekatkan anak pada alam, melatih musikal anak, dan membangun 

moral bangsa. 

 Perancangan 

Manfaat perancangan bagi peneliti adalah lebih mengetahui asal usul 

permainan tradisional Kudus, mulai dari sejarah, filosofi dan cara bermain. 
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 Keilmuan DKV 

Manfaat perancangann bagi institusi adalah permainan tradisional akan 

menjadi bahan belajar dan bermain agar permainan tradisional lebih bisa 

diingat dan dimengerti oleh anak-anak. 

 

I.7 Metode Penelitian 

1. Merumuskan Permasalahan 

Melihat dari fenomena yang telah terjadi sekarang, mulai berkurangnya 

minat anak-anak Indonesia terhadap permainan tradisional khususnya anak-

anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B, dikarenakan pengaruh kemajuan 

teknologi. 

2. Hipotesa 

Permainan modern yang berbasis teknologi canggih akan membuat 

anak-anak menjadi addictive atau kecanduan dalam bermain. Maka 

kemungkinan akan berdampak negatif pada kesehatan anak. Anak akan 

mengalami kerusakan mata dan rasa malas berlebihan.  

3. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian “Kampanye Permainan Tradisional 

Kudus sebagai Media Sosialisasi Anak”, dibutuhkan pendekatan individu. Dan 

untuk pendekatan ini metode yang paling sesuai untuk mendapatkan data dan 

informasi melalui Wawancara, Observasi dan Kuisioner. Pengumpulan data 

tersebut dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Pengumpulan Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan adalah Etnografi, untuk mendapatkan data 

tersebut metode yang dianggap paling sesuai adalah Metode Etnografi. 

Metode Etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang 

didalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, 

termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-

hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, 

mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada 

kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada (Wolcott, 1977). Di 

metode ini sangat sesuai untuk mendapatkan data dan informasi, karena di 

dalam metode ini terdiri dari wawancara, observasi, dan kuisioner yang 
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dimana data dan informasi yang didapatkan akan lebih maksimal dengan 

studi kasus di Kota Kudus. 

1) Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam 

Sugiyono (2013:231). 

Teknik pengumpulan data ini sangat sesuai untuk bisa 

mendapatkan data tervalid melalui dari sumbernya tentang 

permainan tradisional Kudus. 

Dalam wawancara ini akan menjadikan Pemerintah daerah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus khususnya 

di bidang permainan tradisional sebagai sumbernya. Wawancara 

yang dilakukan dengan kepala bidang permainan tradisional 

bertujuan untuk mendapatkan data mengenai jenis permainan 

tradisional di Kudus, reaksi masyarakat terhadap permainan 

tradisional.di Kabupaten Kudus saat ini, dan peran pemerintah 

dalam melestarikan permainan tradisional. 

2) Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

(2013:145). 

Teknik pengumpulan data ini sangat sesuai untuk bisa 

mengetahui dan mengamati fenomena di masyarakat tentang 

permainan tradisional Kudus secara langsung  

Ditujukan untuk pencarian data dengan mengunjungi 

lokasi taman bermain anak di daerah Kota Kudus secara 

langsung dan melakukan pengamatan secara langsung di sektor-

sektor budaya permainan tradisional di Kota Kudus berdasarkan 

keadaannya yang ada saat ini serta menentukan target sasaran 

dan mengamati perilaku dan gaya hidup target sasaran saat ini. 
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3) Kuisioner 

Kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi  dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006) 

Teknik pengumpulan data ini sangat sesuai untuk dapat 

memperoleh data tentang minat dan pemahaman sasaran 

mengenai permainan tradisional dan permainan modern secara 

sampling kepada anak-anak yang berdomisili di Kudus usia 6-12 

tahun SES A-B. 

Data yang diperoleh dari hasil kuisioner adalah 

pengetahuan tentang minat anak-anak mengenai permainan 

tradisional di Kudus.  

b) Pengumpulan Data Sekunder 

Di dalam data sekunder terdiri dari studi literatur dari buku, artikel dan 

jurnal mengenai permasalahan dan penunjang dalam pembentukan 

perancangan. 

Studi Literatur adalah mempelajari berbagai buku refrensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan 

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006) 

Pengumpulan data sekunder ini berguna untuk membantu pengumpulan 

data primer jika data yang dikumpulkan masih belum maksimal. 

4. Analisis 

Dengan adanya permainan modern berbasis teknologi canggih, 

permainan tradisional akan lambat laun akan mulai tidak dikenal oleh anak-anak 

Indonesia, khusunya Kota Kudus. Maka dari itu supaya permainan tradisional 

bisa dikenal oleh anak-anak kembali, perlu adanya kampanye tentang permainan 

tradisional untuk media sosialisasi anak-anak. 

5. Pengambilan Kesimpulan sebagai Dasar Perancangan 

Dengan adanya fenomena permainan modern berbasis teknologi canggih 

ini yang dimana akan menghilangkan budaya permainan tradisional anak-anak 

Kudus, maka disimpulkan sebagai dasar perancangan adalah diciptakannya 

kampanye permainan tradisional Kudus sebagai bentuk melestarikan budaya 
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permainan tradisional untuk perkembangan anak-anak Kota Kudus sebagai 

anak-anak yang memiliki nilai toleransi, sosialisasi dan menghargai lingkungan. 

 

I.8. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM 

Berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar penelitian, studi komparasi, 

serta kajian data yang berhubungan dengan menurunnya minat anak-

anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B terhadap permainan tradisional 

khas Kudus. 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Berisi tentang analisa masalah dari sumber yang diperoleh, strategi 

komunikasi dengan tahapan-tahapan dan media pendukung . 

BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang desain-desain yang akan dijadikan sebagai media 

visual kampanye mulai dari, logo kampanye, desain media 

pendukung, dan desain tapak kampanye. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari kajian dan analisa-analisa dari sumber yang telah 

dilakukan serta mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada 

di bagian pendahuluan, selain itu terdapat juga saran-saran untuk 

meningkatkan minat anak-anak terhadap permainan tradisional 

terutama permainan tradisional khas Kudus. 

  


