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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

I.1.1 Bahasa Krama Jawa 

Sebagai seseorang yang tumbuh, tinggal, dan berkembang 

di Jawa tentunya kita tidak lagi asing dengan bahasa krama Jawa, 

yang menjadi bagian dari tata krama masyarakat Jawa. Sebuah 

bahasa daerah yang tercipta dari mekanisme kebudayaan tersirat 

yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang 

Jawa demi menjunjung tinggi sopan santun dalam perilaku dan 

interaksi guna terciptanya rasa nyaman antara satu sama lain. 

Bahasa krama Jawa merupakan bahasa turun temurun yang 

diwariskan maupun diperoleh dari proses komunikasi antara 

tetangga atau kerabat serta mengandung nilai-nilai adat yang 

berlaku. Christriyati (2002) pun menegaskan bahwa tata krama 

masyarakat Jawa yang masih berlaku dan tetap diterapkan oleh 

orang Jawa yakni salah satunya adalah penggunaan bahasa 

daerah. 

Namun cukup disayangkan, kini orang yang memuliakan 

kehidupan modern mulai perlahan meninggalkan bahasa tersebut, 

kemungkinan dikarenakan bahasa krama Jawa dimasa sekarang 

membuat diri sendiri terkesan kuno. Kemudahan mengakses 

informasi masa kini juga mempengaruhi anak muda untuk dengan 

mudahnya menyerap budaya asing, hingga menjadikan budaya 

asing sebagai cara mereka dalam sikap dan perilaku. Selama 

mengarah pada sesuatu yang positif, hal tersebut tidak 

sepenuhnya salah. Tetapi sebagai anak muda yang tumbuh, 

tinggal dan berkembang di Jawa, seharusnya mereka turut andil 

dalam melestarikan bahasa daerah, karena bahasa krama Jawa 

memuat nilai-nilai positif mengenai moral, etika, identitas, sejarah 

yang harus selalu ada. 

Bahasa menjadi sebuah esensi dan poin penting dari tata 

krama Jawa, karena sikap serta perilaku yang baik kurang 

bermakna tanpa bahasa yang halus dan baik. Meskipun masih 



 

 

2 

 

banyak para orang tua yang hingga kini masih melestarikan 

bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak muda Jawa tidak mulai 

untuk belajar menerapkan hal tersebut, tentunya penggunaan 

bahasa krama Jawa akan dihilangkan oleh generasi ini. Sehingga 

perlunya menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa. 

I.1.2 Kampanye Krama Jawa 

Kampanye menjadi tindakan yang digunakan penulis 

dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Menurut definisi 

yang telah dikemukakan oleh Roger dan Storey (2004) pengertian 

dari kampanye yakni adalah tindakan berupa proses komunikasi 

yang memiliki sifat terencana, sehingga dapat memunculkan 

dampak tertentu terhadap sejumlah besar khalayakan serta 

dilancarkan secara berkala dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Menanamkan kesadaran dalam diri seseorang 

bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan instan, sehingga 

proses tersebut perlu dilakukan secara berkala. Tentunya dengan 

memanfaatkan sisi hiburan yang dapat dinikmati oleh audien. 

Dimaksudkan agar target sasaran menjadi tergerak karena 

ketertarikan dalam mengikuti perkembangan konten. Sebut saja 

perkembangan komik strip dimasa sekarang, tidak sedikit juga 

kreator komik yang sering menyinggung isu-isu sosial, secara 

tidak langsung konten visual tersebut mempengaruhi audien 

namun dengan cara yang menarik. Hal tersebut yang berusaha 

penulis realisasikan melalui perancangan narasi ilustratif dengan 

memanfaatkan platform media sosial. 

Perancangan terkait desain dalam kampanye sebagai 

media komunikasi meliputi efek komunikasi massa yang terdiri 

dari kognisi, afeksi dan changing behaviour. Pada tahap kognisi, 

audien akan mendapatkan pengaruh kognitif mengenai hal-hal 

terkait bahasa Jawa terutama bahasa krama Jawa. Kemudian 

pada tahap afeksi, audien dihimbau untuk turut serta menjadi 

bagian dalam mendukung gerakan melestarikan penggunaan 

bahasa krama Jawa dengan cara mengikuti konten dari platform 
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media sosial yang penulis gunakan untuk memuat konten. Pada 

tahap changing behaviour, audien dihimbau untuk turut serta 

memberikan peran yang nyata melalui tindakan. Dan puncak dari 

proses kampanye ini yakni sebuah pameran berisikan konten-

konten yang bersifat menghimbau sekaligus mengedukasi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

I.2.1 Memudarnya rasa tanggung jawab anak muda Jawa untuk 

bertutur kata menggunakan bahasa krama Jawa. 

I.2.2 Era globalisasi membuat bahasa krama Jawa semakin 

ditinggalkan serta terancam hilang ditangan generasi muda. 

I.2.3 Sangat kurangnya kesadaran anak muda dalam usaha menjaga 

bahasa daerah yang menjadi identitas diri. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mensiasati sebuah permasalahan agar tidak melebar, maka 

dibutuhkan kehadiran sebuah pembatasan masalah. Lewat permasalahan 

paling krusial yang berhubungan langsung terhadap eksistensi dari 

produk adalah ketika: 

I.3.1 Era globalisasi membuat bahasa krama Jawa semakin 

ditinggalkan serta terancam hilang ditangan generasi muda. 

I.3.2 Sangat kurangnya kesadaran anak muda dalam usaha menjaga 

bahasa daerah yang menjadi identitas diri. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Berdasar atas uraian pada identifikasi masalah diatas dapat 

diketahui bahwa kesadaran kalangan pemuda untuk ikut melestarikan 

kebudayaan tata krama Jawa perlu ditingkatkan, sehingga dapat 

dirumuskan dalam perumusan masalah yakni, “bagaimana merancang 

sebuah kampanye berbasis komunikasi visual untuk mempengaruhi 

keberanian dan kemauan anak muda dalam bertutur kata krama Jawa 

secara benar”. 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

I.5.1 Tujuan Individual 
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I.5.1.1 Untuk memahami lebih lanjut mengenai permasalahan 

yang sering dibahas oleh media maupun perorangan, terkait 

keberadaan bahasa Jawa krama yang mulai ditinggalkan oleh 

generasi muda masa kini. 

I.5.1.2 Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan penulis 

dalam mengkaji sebuah permasalahan sosial, begitu juga dengan 

peran sertanya dalam memberikan solusi terkait disiplin ilmu yang 

penulis tekuni. 

I.5.2 Tujuan Fungsional 

Agar hasil penelitian mulai aspek ide gagasan maupun 

data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dapat dimanfaatkan 

serta digunakan sebagai pijakan pada proses pengembangan 

penelitian terkait yang berhubungan dengan kebudayaan daerah 

sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

I.6.1 Untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan di program studi desain komunikasi visual Unika 

Soegijapranata dengan merancang laporan penelitian secara ilmiah dan 

sistematis. 

I.6.1 Dapat ikut ambil bagian dalam kontribusi ide gagasan guna 

menjawab permasalahan masyarakat serta memperluas wawasan 

mahasiswa maupun pembaca mengenai keilmuan desain komunikasi 

visual. 

 

I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Studi Literatur 

Penulis melakukan metode studi literatur dengan cara 

menggali referensi teori yang sesuai dengan kasus ataupun 

permasalahan yang ditemukan kemudian dipergunakan sebagai 

fondasi dasar dalam proses penelitian. 

I.7.2 Metode Pengumpulan Data 

I.7.1.1 Kuesioner 

Pada proses ini penulis melakukan proses 

pengumpulan data yang diperoleh langsung dari 
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responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirancang oleh peneliti guna menghasilkan persentase 

yang valid. 

I.7.1.2 Wawancara 

Proses dimana penulis memperoleh referensi data 

maupun teori tambahan dengan cara bertanya langsung 

kepada responden terkait penelitian maupun para ahli di 

bidang kebudayaan dan bahasa daerah. 

I.7.1.2 Purposive Sampling 

Proses mengumpulkan data dengan cara memilih 

sampel berdasar kriteria yang ditentukan oleh peneliti yang 

bertujuan memperkuat data yang tidak dapat dihasilkan 

dalam pengumpulan data secara acak. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

I.8.1.BAB I Pendahuluan, 

 I.8.1.1 Latar Belakang Masalah 

 I.8.1.2 Identifikasi Masalah 

 I.8.1.3 Pembatasan Masalah 

 I.8.1.4 Perumusan Masalah 

 I.8.1.5 Tujuan Penelitian 

 I.8.1.6 Manfaat Penelitian  

 I.8.1.7 Metode Penelitian 

 I.8.1.8 Sistematika Penulisan 

 

I.8.2.BAB II Tinjauan Umum, 

 I.8.2.1 Kerangka Berpikir 

 I.8.2.2 Landasan Teori 

 I.8.2.3 Kajian Pustaka 

 I.8.2.4 Studi Komparasi 

 

I.8.3.BAB III Strategi Komunikasi, 

 I.8.3.1 Analisa Masalah 

 I.8.3.2 Khalayak Sasaran 

 I.8.3.3 Creative Brief 
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 I.8.3.4 Strategi Penyampaian Pesan 

 I.8.3.5 Tema Kampanye 

 I.8.3.6 Judul Kampanye 

 I.8.3.7 Tahapan Kampanye 

 I.8.3.8 Strategi Media 

 I.8.3.9 Strategi Anggaran 

 

I.8.4.BAB IV Strategi Kreatif, 

 I.8.4.1 Konsep Verbal 

 I.8.4.2 Konsep Visual 

 I.8.4.3 Visualisasi Desain 

 

I.8.5.BAB V Kesimpulan dan Saran, 

 I.8.5.1 Kesimpulan 

 I.8.5.2 Saran 
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