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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Grobogan memiliki banyak objek wisata alam, dan salah satunya adalah 

objek wisata Api Abadi Mrapen yang terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong. 

Di komplek objek wisata Api Abadi Mrapen ini, terdapat dua fenomena alam berupa Api 

Abadi yang keluar dari pori-pori tanah dan Sendang Dudo berupa kolam air yang 

mendidih tetapi airnya dingin, serta satu benda peninggalan sejarah Watu Bobot berupa 

batu umpak (landasan) tiang dari Kerajaan Majapahit. Fenomena alam semacam ini 

merupakan fenomena unik yang langka terjadi, serta mengandung nilai religi dan nilai 

sejarah tinggi yang berbeda dan tidak ditemukan di tempat lain. Sejarah sendiri sangatlah 

penting untuk dipelajari dan tempat ini dapat dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah  

yang mengandung unsur religi di Kabupaten Grobogan. 

Api Abadi di objek wisata Mrapen juga digunakan pada acara-acara olahraga 

bersejarah nasional dan internasional, dianatranya adalah api untuk upacara GANEFO 

(Game of the New Emerging Forces) di Tahun 1961, setiap acara PON (Pekan Olahraga 

Nasional), dan upacara Waisak di setiap tahunnya (Rubiatno, 2016: 15). Ironisnya masih 

banyak masyarakat khususnya anak-anak di wilayah Kabupaten Grobogan yang belum 

mengetahui sejarah asal mula Api Abdi Mrapen yang berwujud sebuah cerita rakyat yang 

diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar Desa Manggarmas lokasi Api 

Abadi Mrapen berada. Hal ini dikarenakan sudah luntur budaya bercerita atau 

mendongeng dikalangan orang tua kepada anaknya yang disebabkan oleh kesibukan 

orangtua dan perkembangan gadget, serta tayangan film atau cerita dari luar negeri di 

televisi, misalnya sereperti film-film dari Walt Disney dan Ipin-Upin (Meirina, 

https://legaleraindonesia.com, diakses 10 Januari 2018). Hal tersebut telah memunahkan 

cerita-cerita rakyat yang merupakan kearifan lokal penuh nilai budaya dan pesan moral. 

Selain faktor yang disebutkan, faktor lainnya adalah belum adanya suatu media atau 

referensi tentang cerita rakyat asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen yang dapat 

menarik minat dan pearhatian  masyarakat khususnya anak-anak. Sangat disayangkan jika 

anak-anak sebagai generasi penerus tidak mengetahui cerita rakyat asal mula terjadinya 

Api Abadi Mrapen. Hal ini akan menyebabkan punahnya cerita rakyat tentang asal mula 

https://legaleraindonesia.com/
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Api Abadi Mrapen yang merupakan kearifan lokal hasil warisan leluhur dan mencetak 

generasi yang “buta” akan budaya lokalnya. 

Melihat pemaparan mengenai ketidaktahuan masyarakat khususnya anak-anak di 

wilayah Kabupaten Grobogan mengenai cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen, maka 

memang perlu adanya upaya memberi wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat 

luas khususnya anak-anak tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen agar mereka 

mengetahui secara detail terjadinya fenomena Api Abadi Mrapen dengan benar dan urut 

beserta nilai-nila positif yang dapat diambil dalam cerita rakyat yang dapat dijadikan 

teladan bagi anak-anak, sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bisa melestarikan 

cerita rakyat yang merupakan kearifan lokal khas Mrapen. Upaya tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk cergam atau buku cerita bergambar. 

Media cergam atau buku cerita bergambar dipilih sebagai alat pemberi pemahaman 

dan edukasi tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen, karena media cergam ini 

memuat gambar disertai cerita dengan tata letak (layout) yang lebih mudah dipahami dan 

dimengerti dibanding media komik dan buku serita tanpa gambar. Selain itu dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan minat baca anak terhadap buku yang tergolong masih 

rendah, karena berdasarkan data yang dari UNESCO menunjukkan persentase minat 

baca anak Indonesia hanya 0,01%. Artinya, dari 10.000 anak bangsa, hanya satu orang 

yang senang membaca (Amiranti, https://edukasi.kompas.com, akses 10 Januari 2018). 

Sehingga demikian, media cergam merupakan media yang tepat untuk menyampaikan 

pesannya dan sesuai dengan target pembaca anak-anak usia 7-12 tahun, karena cergam ini 

dirancang dengan gambar yang khas dan unik, agar menarik anak-anak sekaligus menjadi 

media yang menarik dan komunikatif. 

Cergam tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen ini dirancang bertujuan 

mengenalkan, memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya 

anak-anak di wilayah Kabupaten Grobogan tentang sejarah terjadinya Api Abadi Mrapen 

dalam bentuk sejarah dan nilai-nilai moral, serta falsafah jawa yang terkandung di dalam 

cerita rakyat tersebut, sekaligus sebagai salah satu media pengenalan dan pelestarian 

budaya kearifan lokal setempat, serta sebagai salah satu media promosi untuk objek 

wisata Api Abadi Mrapen. 

 

http://indeks.kompas.com/tag/minat-baca
http://indeks.kompas.com/tag/minat-baca
http://indeks.kompas.com/tag/membaca
https://edukasi.kompas.com/
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi beberapa masalah 

dalam sebagai berikut: 

1. Banyak masyarakat khususnya anak-anak di wilayah Kabupaten Grobogan yang 

tidak mengetahui cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen. 

2. Mulai punahnya budaya dan kearifan lokal berupa cerita rakyat karena 

perkembangan zaman. 

3. Minat baca anak masih rendah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan ini adalah bagaimanakah merancang cergam 

(cerita bergambar) yang mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cerita 

rakyat asal mula Api Abadi Mrapen secara komunikatif dan menarik untuk anak-anak? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perancangan ini adalah hanya fokus membahas cerita rakyat 

asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen, yakni cerita dimulai dari awal mula penamaan 

Desa Manggarmas, kemudian lanjut awal mula munculnya fenomena-fenomena alam 

yang ada di Mrapen kemudian penamaan tempat Mrapen itu sendiri dan media yang 

digunakan untuk menyampaikan cerita tersebut menggunakan media buku cerita 

bergambar atau cergam. 

 

1.5 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan dari cergam adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan karya cergam tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen 

sebagai media edukasi yang komunikatif dan menarik untuk pembaca usia anak-anak 

khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, agar para pembaca bisa 

mengerti sejarah asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen dan memahami isi pesan 

moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. 

2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung 

di dalam cerita, yakni budaya Jawa dan sejarah asal mula suatu tempat kepada anak-

anak di wilayah Kabupaten Grobogan pada khususnya dan masyarakat luas pada 
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umum, serta mengajak untuk melestarikan kearifan lokal yang ada agar tidak lekang di 

telan zaman. 

3. Mengajak dan menumbuhkan minat baca anak-anak terhadap buku dengan buku cerita 

bergambar yang menarik dan komunikatif. 

 

1.6 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan dari cergam atau buku cerita bergambar adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Pribadi 

a) Mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat tentang ilmu membuat cerita 

bergambar dan seluk-beluknya, serta mengetahui cerita asal mula Api Abadi 

Mrapen. 

b) Menunjukan eksistensi diri dalam berkaya dibidang Desain Komunikasi Visual. 

2. Manfaat bagi Akademik (Institusi) 

a) Karya ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi para mahasiswa Disain 

Komunikasi Visual, dan berguna dalam proses perancangan karya-karya cerita 

bergambar lainnya. Melalui kegiatan perancangan ini, mahasiswa dapat semakin 

mengetahui dan mengenali seluk-beluk cerita bergambar dalam ranah Disain 

Komunikasi Visual. 

b) Memberikan referensi tambahan pengetahuan umum mengenai cerita rakyat asal 

mula Api Abadi Mrapen. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

a) Dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bersama untuk melestarikan cerita 

rakyat asal mula Api Abadi Mrapen sebagai wujud budaya kearifan lokal asli 

Mrapen agar tidak punah seiring perkembangan zaman. 

b) Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada 

umumnya dan anak-anak pada khususnya mengenai cerita rakyat asal mula 

terjadinya Api Abadi Mrapen . 

c) Menumbuhkan kesadaran bersama membudayakan membaca buku sebagai wujud 

upaya meningkatkan minat baca anak terhadap buku yang masih rendah. 
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1.7 Metodologi Perancangan 

1.7.1 Identifikasi Masalah dan Penentuan Target sasaran 

Mengidentifikasi masalah dengan melihat permasalahan yang dekat dengan 

lingkungan sosial dan tempat tinggal perancang, pada akhirnya menemukan 

permasalahan berupa masyarakat khususnya anak-anak di wilayah Kabupaten 

Grobongan banyak belum mengetahui cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen 

dan minat baca anak wilayah kabupaten Grobogan masih rendah. 

Ditentukanlah target sasaran, yakni anak-anak usia 7-12 tahun, pendidikan 

dasar (SD) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, SES C-BC sebagai 

target sasaran primer. Untuk target sekundernya anak-anak usia 7-12, pendidikan 

dasar (SD) yang berdomisili di kota di luar wilayah Kabupaten Grobogan, SES B. 

Untuk target tersiernya dewasa (orang tua yang punya anak kecil) usia produktif 

25-50 tahun, pendidikan SMA dan Sarjana yang berdomisili di kota-kota besar 

maupun di wilayah Kabupaten Grobogan, SES B-C. 

1.7.2 Riset dan Metode Pengumpulan Data 

Riset dan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan 

wawancara kepada narasumber, yakni juru kunci dan sesepuh desa Manggarmas 

untuk mengetahui cerita rakyat sebagai metode pengumpulan data primer baik data 

visual serta verbal. Metode pengumpulan data sekunder berupa penyebaran angket 

kuisioner ke 25 responden anak SD di 5 Kecamatan berbeda secara acak di wilayah 

Kabupaten Grobogan, serta studi pustaka dan internet dengan mengumpulkan 

literarur cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen dan literatur untuk menunjang 

proses perancangan cergam. 

1.7.3 Data dan Insight 

Dalam analsis data yang diperoleh dari observasi awal, perancang memakai 

pendekatan observasi partisipasi, yakni dengan melakukan langsung di lapangan, 

kemudian identifikasi masalah, mengklasifikasi data-data tentang cerita rakyat asal 

mula terjadinya Api Abadi Mrapen. Selain itu juga menggunakan analisis 5W+1H 

(What, Who, When, Where, Why, How). Berdasarkan analisis dengan metode 

tersebut dapat diperoleh insight yang berkaitan dengan asal mula terjadinya Api 

Abadi Mrapen dan strategi kreatif serta solusi media yang memudahkan dalam 

perancangan ceargam tentang cerita rakyat asal mula terjadinya Api Abadi. 
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Dari 25 responden di 5 Sekolah Dasar (SD) yang berbeda di 5 Kecamatan 

berbeda, diperoleh hasil yang terbagi dalam 3 golongan, yakni bahwa anak yang 

mengetahui lokasi dan cerita rakyatnya sebanyak 7 anak (28%), anak yang 

mengetahui lokasi dan tidak tahu ceritra rakyatnya sebanyak 16 anak (64%), dan 

anak yang tidak mengetahui keduanya sebanyak 2 anak (8%). 

Berikut ini hasil riset berupa data Diagram Pie dari 25 responden anak-anak 

Sekolah Dasar (SD) yang diambil secara acak di 6 Sekolah Dasar (SD) di 

Kecamatan berbeda di wilayah kabupaten Grobogan, yakni: 

 

 

1.7.4 Strategi Kreatif dan Solusi 

Dari analisis data diperoleh insight yang kemudian dilanjut ke proses strategi 

kreatif dan solusi yang akhirnya menentukan media cergam sebagai media 

penyampaian pesan. Dalam perancangan cergam strategi kreatif yang dilakukan 

berupa strategi verbal, yakni cerita rakyat yang dikemas sederhana dengan bahasa 

yang dapat dipahami oleh anak-anak. Strategi visual berupa eksplorasi desain 

karakter, warna yang dikemas menarik dan komunikatif untuk menarik perhatian 

anak-anak. 

Anak yang tahu lokasi dan cerita: 7 anak (28%)

Anak yang tahu lokasi dan tidak tahu cerita: 16
anak (64%)

Anak yang tidak tahu keduanya: 2 anak (8%)

Gambar 1.0 Diagram Pie 
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1.7.5 Penyebaran Cergam 

Setelah final desain buku cerita bergambar jadi dan dicetak. Buku cerita 

bergambar akan didistribusikan ke perpustakaan Sekolah Dasar (SD) di seluruh 

wilayah kabupaten Grobogan sebagai wilayah sebaran primer dan di distribusikan 

ke toko-toko buku yang berada di luar wilayah Kabupaten Grobogan sebagai 

sasaran sebar sekunder dan tersier. 

 

1.8 Tinjauan Pustaka 

Dalam perancangan akan menggunakan beberapa pustaka yang digunakan sebagai 

pedoman untuk menunjang teori-teori dan mempermudah proses perancangan. Pustaka 

yang digunakan, diantaranya sebagai adalah sebagai berikut: 

1. Buku yang berjudul Children’s Picturebook: The Art of Visual Storytelling, karya 

Martin Saliasbury dan Morag Styles. Buku ini membahas tentang buku cerita 

bergambar, mulai dari definisi cergam, unsur-unsur dalam cergam, jenis-jenis cergam 

dan fungsi serta peranan cergam. Buku ini digunakan perancang sebagai pedoman 

untuk membuat dan menyusub buku cerita bergambar agar menarik dan efektif. 

2. Buku yang berjudul Illustration A Theorical and Contextual Perspective, karya Alan 

Male. Buku ini memuat teori lengkap tentang ilustrasi, membahas definisi ilustrasi, 

fungsi secara umum maupun khusus, dan gaya ilustrasi. Perancang menggunakan 

buku ini untuk pedoman dalam membuat ilustrasi untuk perancangan karya buku 

cerita bergambar asal mula Api Abadi Mrapen. 

3. Buku yang berjudul Nirmana Elemen-Elemen Seni Dan Desain, karya Sadjiman Ebdi 

Sanyoto yang berisi teori membahas tentang elemen-elemen pembentuk seni rupa, dari 

bentuk, warna, komposisi, dan prinsip dasar seni rupa. Buku ini digunakan perancang 

sebagai pedoman untuk teori warna dalam proses perancangan cergam.  

4. Buku yang berjudul Tipografi dalam Desain Grafis, karya Danton Sihombing dan 

buku berjudul Font & TIPOGRAFI, karya Surianto Rustan. Kedua buku ini membahas 

teori lengkap tentang tipografi, dari sejarah perkembangan tipografi sampai teknik 

pembuatan huruf dan jenis-jenis huruf. Perancang menggunakan kedua buku tersebut 

untuk pedoman pemilihan huruf yang cocok untuk perancangan cergam. 
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5. Buku yang berjudul Layout, Dasar & Penerapannya, karya Surianto Rustan. Buku ini 

membahas teori-teori tentang layout (tata letak) dalam desain grafis, jenis-jenis layout, 

dan kaidah-kaidah dalam layout. Perancang menggunakan buku ini sebagai pedoman 

dalam menyusun layout dalam cergam agar tata letak dan komposisinya mudah dibaca 

serta dipahami oleh pembaca, sehingga karya cergam dapat dinikmati dan pesan dalam 

cergam tersampaikan oleh pembaca. 

6. Buku yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, karya Syamsu Yusuf 

dan buku Perkembangan Psikologi Anak, karya Sri Mulyanti. Kedua buku ini 

membahas teori lengkap tentang psikologi perkembangan anak. Perancang 

menggunakan kedua buku ini sebagai pedoman menentukan karakteristik anak-anak 

dan hal-hal yang disukai anak-anak, sehingga memudahkan dalam proses perancangan 

cergam agar cergam yang dirancang dapat diminati dan disukai oleh anak-anak 

sebagai target sasarannya. 

 

1.9 Studi Komparasi 

Studi komparasi dari beberapa literatur dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan karya terdahulu dan menunjukkan pembeda serta inovasi yang ada dalam 

cergam yang akan dirancang, sehingga mampu menghasilkan karya cergam asal mula 

Api Abadi Mrapen yang menarik dan komunikatif. Literatur yang dijadikan studi 

komparasi adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi perancangan karya oleh Riana Pramita Sari, Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. 

Tahun 2016 yang berjudul Perancangan Film Dokumenter Advertorial Wisata Api 

Abadi Mrapen di Kabupaten Grobogan. Skripsi perancangan tersebut, merancang 

sebuah film dokumenter mengenai objek wisata Api Abadi Mrapen dari aspek promosi 

wisatanya. Karya skripsi perancangan tersebut tidak membahas tentang secara detail 

menengenai cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen. Hal tersebut berbeda dengan 

perancangan yang akan dilakukan. Bentuk dari perancangan yang akan dilakukan  

adalah sebuah karya cerita bergambar yang di dalamnya berisi tentang informasi 

lengkap secara detail menengenai cerita rakyat asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen 

yang dikemas secara komunikatif dan menarik. 
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2. Karya cergam berjudul Sunan Giri Mengalahkan Musuh Tanpa Membunuh yang 

merupakan karya Arman Arroisi adalah sebuah cergam yang menceritakan cerita 

rakyat seorang Sunan Giri. Pada cergam tersebut komposisi tulisan dengan gambar 

lebih banyak tulisannya, selain itu gaya gambar yang realis dan tidak berwarna, 

sehingga bagi anak-anak membosankan dan kurang menarik. Berbeda halnya dengan 

perancangan karya cergam asal mula Api Abadi Mrapen akan dirancang dengan 

komposisi yang seimbang antara gambar dan tulisan, bahkan dikemungkinkan akan 

lebih banyak gambarnya dari pada tulisan, karena berdasarkan teori psikologi 

perkembangan anak, anak-anak lebih suka gambar dibanding tulisan. Ilustrasi yang 

digunakan dalam cergam menggunakan ilustrasi berwarna. Hal ini bertujuan untuk 

menghasilkan karya cergam yang menarik dan komunikatif untuk anak-anak. 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang masalah yang akan dilakukan 

perancangan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, 

metodologi perancangan dan sistematika penulisan, serta skematika 

perancangan 

BAB II  : TINJAUAN UMUM 

Membahas tentang kerangka berfikir, teori yang melandasi 

perancangan, kajian data yang sesuai dengan pembahasan, studi 

komparasi yang bertujuan sebagai pembanding dalam perancangan. 

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI 

Membahas tentang analisa data yang sudah didapat dan penggunaan 

strategi komunikasi dalam penyelesaian permasalahan yang didapat. 

BAB IV : STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang konsep dalam perancangan yang digunakan dalam 

strategi komunikasi visual di cerita bergambar, dari gaya ilustrasi, alur 

cerita, pewarnaan dan tata letak (layout). 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan serta saran yang didapat dari hasil 

perancangan. 
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1.11 Skematika Perancangan 

 

 

Tabel 1.0 Skematika Perancangan 
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