
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2010, agama Buddha merupakan salah satu agama yang diyakini oleh masyarakat 

Indonesia sejumlah 0,72% dari total penduduk Indonesia. Menurut buddha.id, 

agama Buddha berkembang di Indonesia sekitar awal abad pertama atau 

dimulainya perdangan melalui jalut laut. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya yang 

menjadi awal mula perkembangan agama Buddha di Indonesia. Semakin lama, 

dampak yang ditimbulkan oleh India tidaklah signifikan, karena banyaknya orang 

Tionghoa yang datang ke Indonesia untuk berdagang, sehingga membuat agama 

Buddha mengikuti perkembangan yang dibawa oleh kebudayaan orang Tionghoa. 

Hal ini terlihat dari ornamen yang terdapat di vihara atau vihara dan klenteng yang 

berada di satu wilayah. 

Dalam ajaran agama Buddha, penganut agama Buddha dikenalkan dengan 

satu sosok yaitu Buddha Gautama. Buddha Gautama Buddha Gautama ialah 

seorang pangeran kerajaan yang meninggalkan keduniawian untuk memperoleh 

jawaban atas sakit, mati, tua dan lahir. Beliau mencari jawabannya dengan bertapa 

lalu akhirnya mencapai pencerahan dan membagikan pengalaman yang telah 

didapatkan ke seluruh pelosok dunia. Sehingga langkah awal dalam pendalaman 

ajaran agama Buddha dapat dilakukan dengan mengetahui dan mengenal dengan 

baik Riwayat Buddha Gautama. 
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Kartika selaku supervisor pembuatan buku anak di Ehipassiko Foundation 

mengatakan bahwa pengenalan Riwayat Buddha untuk anak sangat penting untuk 

mengenalkan sosok pelindung dan menjadikan pedoman dalam menjalani hidup. 

Riwayat Buddha Gautama menjadi penting bagi anak untuk mengetahui inti sari 

ajaran Buddha dan sosok yang inspiratif dalam menjalani kehidupan.  

Sedikitnya media yang sudah ada di tengah masyarakat mengenai 

penanaman nilai serta media pembelajaran untuk anak, membuat belum adanya 

media yang dapat digunakan oleh anak ataupun pengasuh Sekolah Minggu untuk 

memberikan cerita dan nilai yang ada dalam riwayat Buddha.   

Buku menjadi salah satu media utama dalam pembelajaran ini karena anak 

dapat melestarikan cerita dan nilai ke generasi selanjutnya. Selain itu, kebutuhan 

anak untuk belajar secara mandiri dan pengasuh sekolah minggu untuk 

mendongengkan berjalan secara beriringan.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk merancang media pembelajaran 

penanaman nilai-nilai agama Buddha melalui penceritaan Riwayat Buddha kepada 

anak dengan judul “Perancangan Buku Ilustrasi Riwayat Buddha Gautama untuk 

Pembelajaran Anak”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana merancang 

buku ilustrasi riwayat Buddha Gautama untuk pembelajaran anak agar mampu 

menanamkan nilai-nilai baik yang dapat dipelajari secara mandiri maupun 

kebutuhan pembelajaran sekolah minggu. 
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1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan data-data 

yang akurat dan tidak meluas. Pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah buku ilustrasi yang berfokus kepada penceritaan riwayat 

Buddha Gautama dan penanaman nilai baik untuk anak.  

2. Target primer : anak beragama Buddha usia 9 sampai 12 tahun  

Target sekunder : kakak pengasuh sekolah minggu untuk penceritaan Riwayat 

Buddha dalam pembelajaran sekolah minggu. 

3. Tempat observasi akan berpusat pada adik-adik sekolah minggu Siddharta 

yang bertempat di Vihara Padumuttara, Tangerang dengan subjek 

perbandingan di Vihara Siripada dan Vihara Indraloka. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang buku ilustrasi mengenai riwayat Buddha Gautama untuk anak usia 9 

sampai 12 tahun guna menanamkan nilai-nilai baik yang dapat dijadikan panutan 

dalam kehidupan. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Penulis merancang tugas akhir untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan 

agama Buddha di Indonesia terutama anak-anak untuk lebih mengenal sosok 

pelindungnya, Buddha Gautama dan dapat menanamkan nilai baik yang diajarkan. 

Serta memudahkan pengasuh sekolah minggu dalam penceritaan Riwayat 

Buddha.
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