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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budayanya. Budaya 

menurut kbbi.kemdikbud.go.id adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya 

yang menjadi pedoman dalam tingkah lakunya.  

Salah satu contoh kebudayaan yang sudah diakui oleh dunia adalah batik. 

Sejak ditetapkannya Hari Batik Nasional sebagai Warisan Kemanusiaan untuk 

Budaya Lisan dan Nonbendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO 

(www.infobudaya.net), Indonesia perlahan-lahan mulai menghidupkan kembali 

batik yang terdapat pada setiap daerah. Salah satunya warisan Jakarta yaitu Batik 

Betawi. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menginginkan Jakarta 

menjadi kota kreatif lewat Batik Betawi (Jakartamajubersama.com, 29 Maret 

2017). Tetapi ketidaktahuan masyarakat Jakarta sendiri mengenai Batik Betawi, 

membawa keprihatinan tersendiri akan masa depan Batik Betawi. Di mana Batik 

Betawi merupakan identitas Jakarta yang tidak populer. 

(hiburan.metrotvnews.com, 12 Juni 2013). Terbatasnya media literasi, arsip negara 

maupun tidak tercantum dalam buku yang memuat daftar khazanah batik nusantara 

menjadi salah satu penyebab kurang diketahuinya Batik Betawi. (Kompasiana.com, 

10 Oktober 2015) 
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Masa depan Batik Betawi bisa ditentukan dengan bagaimana usaha 

masyarakat dengan memberikan pengetahuan lebih mengenai Batik Betawi kepada 

generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Khususnya anak–anak yang 

tinggal di Jakarta di mana anak–anak pada usia 9 -12 tahun sudah menerima 

pendidikan formal di sekolah mengenai Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta 

(PLBJ) tetapi tidak membahas mengenai Batik Betawi, yang seharusnya pendidikan 

mempunyai peran penting dalam penanaman nilai–nilai budaya. Dalam sebuah 

artikel berita yang diakses pada antaranews.com Selasa, 25 Oktober 2016, 

“Pengenalan budaya sejak dini ajarkan anak keberagaman” mengatakan pentingnya 

mempelajari kebudayaan sejak dini memberikan penekanan pada kebudayaan 

Indonesia, mendorong ketertarikan, partisipasi dan elemen penting sebagai pondasi 

membentuk karakter diri anak untuk mempersiapkan mereka dalam memberikan 

kontribusi terbaik secara global sebagai bagian dari warga negara dunia. 

Berdasarkan hasil kuesioner di mana sebanyak 64.14% anak–anak sekolah 

dasar umur 9–12 tahun yang berada di Jakarta tidak mengetahui tentang Batik 

Betawi. Ketertarikan anak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Batik Betawi 

dibuktikan berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 73.33%. Maka dari itu diperlukan 

sebuah media untuk dapat menginformasikan Batik Betawi kepada anak–anak di 

mana media informasi tersebut merupakan upaya untuk melestarikan keberadaan 

Batik Betawi. Media yang bisa digunakan adalah buku. Buku membantu mereka 

untuk dapat lebih mengenal Batik Betawi. Buku bergambar khususnya dapat 

meningkatkan minat baca anak (lifestyle.kompas.com, 15 Mei 2009). Untuk itu 

diperlukan perancangan buku informasi untuk memberikan pengetahuan akan Batik 
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Betawi kepada anak–anak dengan harapan mereka dapat dengan mudah memahami 

budaya mereka sendiri sebagai wujud cinta terhadap budaya sendiri yaitu Batik 

Betawi.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah:  

1. Bagaimana perancangan buku Batik Betawi kepada anak–anak usia 9–12 

tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Sebaiknya pembahasan masalah tidak terlalu menyimpang dari pokok 

permasalahan masalah. Untuk itu adapun pembasan masalahny adalah: 

1. Target pembaca : 

a. Geografis : Daerah Ibukota Jakarta  

b. Demografis : Usia 9–12 tahun  

Gender : Unisex 

Kebangsaan : Indonesia 

Suku : Betawi (Primer), non–Betawi (sekunder) 

Bahasa : Indonesia 

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)  
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c. Psikografis : Gaya hidup : Modern 

Aktivitas : bersekolah  

Ketertarikan : tinggi  

Kepribadian : Pribadi yang aktif, memiliki rasa ingin tahu  

Sikap : Cinta dan peduli dengan budayanya sendiri, 

mudah penasaran, perhatian dengan kelestarian budaya 

mereka.  

2. Topik yang besangkutan : 

Penulis membahas tentang Batik Betawi. Dimulai dari sejarahnya, 

kebudayaan Betawi, cara pembuatan batik, peralatan yang diperlukan,motif 

-motif Batik Betawi, hingga filosofi cerita yang terkandung dalam Batik 

Betawi khususnya bagi anak–anak.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Perancangan buku Batik Betawi kepada anak–anak usia 9–12 tahun.  

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat tugas akhir ini : 

1. Bagi penulis 

a. Untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1)  Sarjana Desain Universitas 

Multimedia Nusantara.  
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b. Menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai warisan kebudayaan 

Jakarta yaitu Batik Betawi. 

c. Menambah pengetahuan dalam pembuatan buku ilustrasi secara baik dan 

benar.  

2. Bagi masyarakat 

a. Melestarikan kebudayaan Betawi khususnya Batik Betawi 

b. Memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi anak-anak di 

Jakarta akan Batik Betawi. 

c. Menjadi media informasi yang lengkap sehingga dapat diturunkan kepada 

generasi selanjutnya.  

3. Bagi universitas. 

Menjadi sebuah kajian dan bahan studi untuk pengetahuan mengenai Batik 

Betawi yang perlu dilestarikan.  
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