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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang menarik untuk pelajari. 

Budaya-budaya tersebut menyimpan norma dan nilai kehidupan yang dapat 

ditanamkan kepada masyarakat, khususnya remaja. Salah satu dari budaya yang 

masih terdengar sampai sekarang adalah mitos. Mitos merupakan bagian dari 

budaya Jawa yang sebenarnya salah satu bagian dari Etika Jawa yang makna 

sebenarnya harus dijelaskan secara jelas agar diketahui dan dapat dipahami oleh 

mereka yang awam terhadap bahasa Jawa. 

     Pengetahuan masyarakat, khususnya remaja, akan mitos masih kurang. Para 

remaja hanya sekedar mengetahui tentang mitos-mitos tertentu, tanpa mengetahui 

makna sebenarnya yang terkandung dalam mitos itu. Masih banyak yang 

beranggapan bahwa mitos itu berkaitan dengan hal-hal mistis, padahal jika kita 

telusuri lebih lanjut apa yang terkandung dalam mitos-mitos Jawa tersebut tidak 

berbau mistis. Setiap kata yang terkandung dalam mitos Jawa tersebut sebenarnya 

adalah simbolisasi dari hal-hal tertentu bilamana diterjemahkan terdapat suatu 

pesan yang mendorong kita untuk berperilaku positif. 

     Target dari buku ilustrasi ini adalah remaja Jogjakarta dengan usia 21-24 

tahun. Pemilihan target pada usia tersebut karena usia remaja ini merupakan usia 

yang tepat karena pada usia tersebut seseorang mulai ingin mengetahui berbagai 
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macam hal secara mendalam. Selain itu, pada usia tersebut mereka dituntut untuk 

lebih kritis dalam segala hal. 

      Oleh karena itu, tugas akhir ini berupaya untuk menggali lebih dalam lagi arti 

dari tiap mitos. Bentuk visual yang dipilih adalah sekumpulan gambar ilustrasi 

yang akan dikemas dalam buku ilustrasi agar lebih mudah dimengerti dan 

menarik. Mitos-mitos Jawa tersebut kerap dikatakan dengan kata Ora Ilok. 

Banyaknya penggunaan kata Ora Ilok dalam mitos-mitos Jawa menjadi alasan 

digunakannya kata Ora Ilok sebagai judul buku ilustrasi ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan, diketahui kurangnya minat generasi 

muda terhadap kebudayaan negaranya sendiri sangatlah tinggi. Atas permasalahan 

tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang buku ilustrasi Ora Ilok agar makna dari mitos 

tersebut dapat tersampaikan pada remaja usia 21-24 di Jogjakarta? 

2. Bagaimana pemilihan gaya ilustrasi buku Ora Ilok? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, berikut ini adalah penjelasan batasan masalah yang disusun secara 

sistemastis : 

1. Masalah Umum : Kurangnya Pemahaman terhadap mitos Jawa 
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2. Penanggulangan : Memberikan pemahaman akan makna yang terkandung 

dalam mitos tersebut 

3. Cara : Buku Ilustrasi 

4. Target Audiens : Remaja 

1. Segmentasi Geografis: Jogjakarta 

2. Segmentasi Demografis : 

a) Usia : 21-24 tahun 

b) Jenis Kelamin : Multigender 

c) Pendidikan : Sarjana (S1) 

d) Pekerjaan : Mahasiswa 

e) Agama : Multi 

f) Suku : Jawa 

5. Perencanaan Media : Buku Ilustrasi. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Melestarikan mitos tradisional Jawa untuk para remaja Jawa di Jogjakarta 

melalui perancangan buku ilustrasi. 

2. Mencari arti dari mitos Jawa tersebut dan membagikannya kepada 

masyarakat luas melalui media buku ilustrasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah menambah jumlah anak anak muda di 

Jogjakarta yang mengetahui tentang mitos-mitos tradisional Jawa serta artinya. 

Selain itu, untuk meningkatkan rasa kecintaan masyarakat kepada budaya 

Indonesia, khususnya Jawa. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk membantu berjalannya penelitian Tugas Akhir ini 

adalah metode kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan 

jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan data tanpa menggunakan 

prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran (kuantifikasi). (Mustofa, 

2008) 
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     Menurut pengertian di atas, maka penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif akan dilakukan dengan melaksanakan penyebaran kuisioner kepada 

masyarakat. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang dari penelitian dan tugas akhir yang dibuat 

mengenai suatu fenomena yang diketemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 

kurangnya pemahaman masyarakat Jawa, khususnya para remajanya dalam 

memahami makna dibalik mitos-mitos yang ada. Selanjutnya penjelasan 

mengenai rumusan masalah dan batasan masalah yang berguna agar buku ilustrasi 

ini lebih fokus, baik target audiens dan pesan yang akan disampaikan. Kemudian 

disebutkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisannya. 

 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Studi pustaka beserta penjelasan dan analisanya mengenai mitos dan ilustrasi 

yang akan digunakan berikut unsur-unsur dan prinsip yang digunakan dalam 

pembuatan desainnya. Selain itu terdapat penjelasan mengenai mitos itu sendiri. 
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Bab 3 Hasil Penelitian 

Pada bab ini berisikan gambaran objek penelitian, dan metode yang digunakan 

dalam pencarian data ini, yaitu studi pustaka, wawancara, dan kuisioner. 

Selanjutnya terdapat penjelasan hasil dari penelitian. Dalam bab ini juga 

dijelaskan proses pengembangan konsep, mulai dari brainstorming dan sketsa. 

 

Bab 4 Analisis 

Dalam bab ini menjelaskan hasil desain media-media visual yang digunakan 

untuk buku ilustrasi ini. Dijelaskan pula ilustrasi, jenis tulisan, warna, dan 

sebagainya yang digunakan dalam visualisasinya. 

 

Bab 5 Penutup 

Penjelasan singkat terhadap jawaban atas batasan  masalah  serta  tujuan 

penelitian yang dikemukakan pada Bab 1, beserta informasi tambahan  yang 

diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pemberian saran dari penulis bagi 

pembaca penelitian ini dalam mengadakan penelitian yang terkait. 
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