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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perancangan Buku Pop up Pengenalan Permainan Tradisional Gresik 

untuk Anak-anak  bertujuan untuk media pengenalan terhadap mereka agar tidak 

melupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang mulai ditinggalkan 

diantaranya adalah permainan tradiosional. Ada banyak permainan tradisonal di 

Indonesia ini tetapi tidak banyak yang mengetahui permainan tradisional tersebut, 

di Gresik sendiri permaian tradisonal mulai terlupakan oleh anak-anak, hal ini 

didukung dengan pernyataan pada berita yang dilansir Surya.co.id (10/10/2018) 

tentang Jane Permana, Owner Impact Plus yang mengadakan kegiatan lomba 

beberapa sekolah dasar di Gresik yang menyatakan bahwa gara-gara gadget anak-

anak lebih malas bermain di luar, mereka cenderung memainkan permainan yang 

ada pada gadget mereka, oleh karena itu permainan tradisional harus dilestarikan 

(http://surya.co.id, diakses tanggal 11 Februari 2019) dikarenakan beberapa faktor 

diantaranya ketidaktahuan akan permainan tradisonal, cara memainkannya, 

terbatasnya lahan bermain dan juga terbatasnya media yang memperkenalkan 

tentang permainan tradisional Gresik, apalagi dengan majunya teknologi buku 

bacaan biasa membuat manusia bosan dalam membaca apalagi anak-anak usia dini. 

Di era yang serba instan saat ini, manusia dapat berkomunikasi tanpa 

bertatap muka secara langsung. Segala aktivitas dapat dikerjakan tanpa harus 

bertemu di dunia nyata. Hal ini berdampak pada kurangnya sosialisasi terhadap 

lingkungan sekitar. Anak-anak di Gresik menjadi salah satu yang merasakan 

dampaknya. Dimana hal ini didukung dengan survey yang dilakukan penulis pada 

tanggal 15 Februari 2019 saat mengunjungi beberapa tempat warung wifi di daerah 

Gresik Selatan terdapat banyak anak kecil yang bermain dengan game yang ada 

pada gadget mereka, ketika ditanyai mereka cenderung memainkan game yang 

tidak menguras tenaga dan tidak panas-panasan dalam artian mereka bias 

memainkan dimana saja. Anak-anak  lebih suka duduk di rumah dan bermain 
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gadget sebagai pengganti teman atau permainan tradisional. Salah satu penyebab 

anak-anak lebih memilih berkomunikasi menggunakan gadget, kerena kesibukan 

Dewasa untuk berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. 

Permainan Tradisional dapat membuat anak-anak aktif bergerak. Permainan 

tradisional dapat melatih perkembangan motorik anak-anak yang penting dalam 

melatih perkembangan otot dan tulang serta nilai-nilai budaya yang diajarkan 

didalamnya (Lensa,Yatno, 2016). Beberapa permainan tradisional Gresik yang 

menuntut anak-anak untuk bergerak adalah Gobak Sodor, Bentengan, Patil Lele. 

Mereka lebih mengenal permainan di era modern seperti video game, game online 

dan sejenisnya. Anak-anak tak lagi banyak mengenal permainan daerah dari daerah 

mereka (Gresik). 

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, dalam 

bermain anak–anak selalu melakukan sebuah gerakan seperti berlari maupun 

melompat. Tanpa disadari hal–hal tersebut dapat membuat badan mereka menjadi 

sehat layaknya olah raga. Anak-anak dalam kategori usia dibedakan menjadi fase 

ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu early childhood (anak kecil) antara 1-6 

tahun, dan later childhood (anak besar) antara 6-13 Tahun (Soemiarti, 2003). 

Dampaknya adalah anak tumbuh dan berkembang dengan fisik/motorik yang baik 

maka anak lebih percaya diri, memiliki konsep diri yang positif dan dapat 

membentuk aspek sosial emosional anak seperti bekerja sama dalam kelompok 

dengan perbedaan yang ada (Cristianti, Martha, 2007).  

Masih sedikit anak-anak yang bisa mengenal permainan tradisional. 

Anggapan bahwa Permainan tradisional itu rumit, kuno, dan bukan merupakan 

permainan yang yang membosankan dan membuat anak-anak enggan 

mempelajarinya. Di Gresik sendiri permainan tradisional tidak ada yang 

mengenalkan kembali permainan tradisional tersebut hanya beberapa daerah di 

wilayah Gresik. yang masih memainkan beberapa permainan tradisional. 

Permainan Tradisional Gresik masih menjadi Permainan Tradisional yang kurang 

menarik bagi anak-anak. Pengenalan pada anak-anak bisa menjadi pondasi yang 

kuat untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan kecintaan terhadap budaya sendiri.  

Pengenalan pada anak dapat melalui berbagai media, seperti : buku, film, 

mainan, rekaman suara, dsb. Buku merupakan media yang paling banyak 
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digunakan sebagai media belajar anak, baik dalam pengenalan formal maupun 

informal. Buku yang menarik akan lebih disukai anak-anak. Masuknya buku-buku 

dari luar negeri yang menarik ikut menambah ragam buku anak-anak, seperti buku 

cerita bergambar, buku berjendela, buku Pop up, dll. Salah satu jenis buku yang 

sedang digemari anak-anak saat ini adalah buku Pop up.  

Buku Pop up merupakan buku yang memiliki bagian khusus yang dapat 

muncul keluar membentuk 3 dimensi ketika halaman dibuka. Buku Pop up lebih 

menarik untuk anak-anak karena terdapat bagian yang bisa muncul seperti sebuah 

kejutan dan membuat pembacanya penasaran dengan apa lagi yang akan muncul 

pada buku tersebut. Daya tarik buku Pop up ini dapat digunakan sebagai media 

pengenalan Permainan Tradisional untuk anak-anak dengan usia dibawah 13 

Tahun.  

Pada masa 0-6 tahun atau yang biasa disebut golden age, seorang anak akan 

lebih mudah mengingat sesuatu dari yang dia lihat secara kasat mata ataupun yang 

mereka dengarkan dari sekitar mereka. Anak usia dini (0-6 tahun) adalah individu 

yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, 

bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan (Isjoni, 2010). 

Diharapkan dengan adanya buku pengenalan permainan tradisional yang 

bertemakan Pop up, anak-anak lebih tertarik dan lebih mudah untuk mengenali 

Permainan tradisional Gresik. Buku tersebut perlu disusun dengan materi yang 

sesuai serta desain yang menarik dan komunikatif agar tepat sasaran. Selain itu juga 

dibutuhkan media promosi yang tepat untuk memperkenalkan dan memasarkan 

buku tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

perancangan sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang Buku pengenalan tentang permainan tradisional yang 

menarik dan komunikatif agar lebih mudah dipelajari anak-anak  di Gresik?  
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2. Bagaimana memilih media pendukung yang tepat untuk mendukung Buku 

Pop up Pengenalan Permainan Tradisional Gresik untuk Anak-anak  dan 

Dewasa di Wilayah Gresik?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan untuk mendukung fokus penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Perancangan visual Buku Pop up Pengenalan Permainan Tradisional Gresik 

untuk anak-anak dan dewasa yang berdomisili di daerah Gresik.  

2. Media pengenalan membahas tentang 10 permainan tradisional yang 

popular yang ada di daerah Gresik. 

(Sodoran, Bentengan, Layangan, Nekeran, Dakonan, Patel lele, Egrang, 

Boi-Boian, Petak Umpet, Gasing). 

3. Ilustrasi pada buku dibuat menggunkan ilustrasi digital painting. 

4. Judul Buku Pop up yakni menggunakan judul “Dolanan Tradisional Arek 

Gresik” 

5. Media pengenalan berupa buku Pop-up. dengan menggunakan mekanisme 

V-Folding dan Internal Stand 

6. Media pendukung berupa, t-shirt, x-banner, poster, gantungan kunci, sticker 

dan media publikasi instagram. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka didapatkan  

tujuan sebagai berikut :  

1. Merancang Buku pembelajaran berupa buku Pop up Pengenalan Permainan 

Tradisional Gresik untuk Anak-anak dan dewasa yang menarik dan 

komunikatif agar mudah dikenali anak-anak dan mudah disampaikan oleh 

orang dewasa. 

2. Memilih media pendukung yang tepat untuk mendukung pengenalan Buku 
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Pop up Tradisional Gresik, berupa media pendukung media cetak dan digital 

media sosial (Instagram). 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penciptaan karya ini terbagi atas dua bagian yaitu manfaat 

teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penulisan laporan penciptaan karya ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang Buku Pop up Pengenalan Permainan Tradisional 

Gresik untuk Anak-anak dengan usia dibawah 13 Tahun. Selain itu, diharapkan 

dapat berguna sebagai referensi dan menambah sumber bacaan dalam bidang 

Desain Komunikasi Visual yang digunakan sebagai bahan kajian. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Sebagai informasi dan sumber refrensi mengenai permainan tradisional, 

serta menjadi media pengenalan untuk memperluas pengetahuan mengenai 

permainan tradisional yang ada. 

b. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik 

Sebagai media pengenalan dan sumber refrensi untuk pendidik dan calon 

pendidik kepada anak didik tentang berbagai macam permainan tradisional dan cara 

bermain permainan tersebut dan melestarikan budaya permainan tradisional. 

c. Bagi Anak – anak  dan dewasa 

Sebagai media pengenalan dan pengetahuan tentang permainan tradisional 

dan cara bermain permainan tradisional tersebut. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Latar Belakang 

Permainan Tradisional adalah suatu budaya yang harus dilestarikan dan 

diperkenalkan kepada anak-anak dimana saat ini anak-anak tak lagi banyak mengenal tentang 

permainan tradisional khususnya anak-anak Gresik. 

 
Fenomena 

Kurangnya pemahaman dan pengenalan anak-anak terhadap permainan tradisional 

menjadikan permainan tradisional Gresik mudah terlupakan ditambahnya berkembang 

pesatnya teknologi dan internet. 

 

Masalah 

Kebutuhan visual dan model seperti apa yang tepat untuk merancang Buku Pop up 

pada anak-anak dan apa saja ketentuan dalam membuat buku yang menarik sehingga anak-

anak ini lebih mengenal dan gemar membaca. 

 
Metode Penelitian 

Menggunakan metode 

analisis data, berdasarkan 

keilmuan DKV dan teori-

teori terkait melalui buku, 

jurnal, penelitian sejenis, 

maupun sumber lainnya.  

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini 

mengguanakan 

pendekatan kualitatif, 

untuk memperoleh hasil 

yang lebih tepat.  

 

Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk 

penelitian, serta 

melakukan wawancara, 

observasi dan menyebar 

keusioner terhadap 

Dewasa. 

 
Analisis Data Berdasarkan Keilmuan dan 

Teori  

• Buku Pop - Up 

• Permainan Tradisional Gresik 

• Anak- Anak 

• Media, Media pendukung. 

 

Hasil Analisis 

Perancangan Buku Pop-up 

Pengenala Permainan Tradisional Gresik 

untuk anak-anak. 

 

 


