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BAB III 

DATA DAN ANALISA 

3.1 Data 

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi langsung ke lokasi Batu 

Balai, wawancara dan studi literatur. 

1. Observasi Tentang Batu Balai 

Gambar 3.1 Dokumentasi Observasi Batu Balai 

 Data yang didapatkan dari hasil observasi mengenai Batu Balai adalah Batu 

Balai merupakan sebuah batu besar yang berbentuk seperti patahan kapal yang 

memiliki alur-alur yang tidak beraturan. Selain itu Batu Balai terletak di dekat hutan 

dan bersebrangan dengan Bukit Menumbing. Letak Batu Balai lumayan jauh dari 

pantai dan suasana sekitar Batu Balai sangat sepi. Disisi lain, sejauh ini belum ada 

media yang mempublikasikan cerita rakyat Batu Balai yang merupakan cerita legenda 

dari Bangka dan hanya dijadikan sebagai arsip di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bangka Barat dan juga Provinsi Bangka Belitung. 

Selain itu bapak Najib Isa selaku Budayawan masyarakat Bangka Barat menyatakan 

bahwa cerita Batu Balai adalah cerita yang tidak jauh berbeda dengan cerita rakyat 

Malin Kundang dari Sumatra Barat. Namun Dalam cerita Batu Balai, Bukan Dempu 

Awang yang merupakan tokoh pada cerita tersebut lah yang menjadi Batu, melainkan 
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kapal yang digunakan Dempu awang pada saat itu yang terpecah dan terbelah dua yang 

menjadi batu yang mana yang menjadi Batu Balai ini adalah bagian belakang dari kapal 

Dempu Awang. Disisi lain, Bapak Najib tidak membenarkan istri dari Dempu Awang 

menjadi seekor kera putih. 

 

2. Wawancara 

Gambar 3.2 Dokumentasi Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Sekolah dan Guru 

yang ada di pulau Bangka, dapat disimpulkan bahwa mereka jarang memberikan materi 

mengenai cerita rakyat yang ada di Bangka. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi 

mengenai cerita rakyat Bangka dan lebih memberikan meteri-materi cerita rakyat yang 

ada didalam buku cetak siswa yang mana cerita-cerita tersebut merupakan cerita-cerita 

dari luar pulau Bangka. Namun, guru juga tidak memungkiri bawasanya cerita rakyat 

Bangka memang perlu dikenalkan dan hal ini memang sedang digalakkan oleh 

pemerintah dengan adanya lomba-lomba seperti : lomba mendongeng dan drama. 

Selain itu, guru juga menjelaskan bahwa untuk membuat anak-anak antusias dalam 

kegiatan belajar adalah dengan membuat kegiatan belajar tersebut berbeda dan seru 

contohnya guru menerangkan sebuah materi dengan media yang jarang seperti dengan 

menggunakan video atau animasi yang mana didalamnya terdapat gambar-gambar 

yang menarik. Hal ini dibenarkan oleh para siswa, yang mana mereka lebih suka 

menonton TV dibandingkan membaca buku. Sementara itu, anak-anak di Bangka 

mengaku menyukai film-film anak dengan genre animasi seperti My Little Pony, 

Doraemon, Upin & Ipin, Naruto. 
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3. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan mengetahui perkembangan psikologi anak termasuk 

perkembangan fantasi anak yang mana hasil yang di didapatkan adalah dalam 

Perkembangan fantasi anak, Di usia 8 s.d 12 tahun anak mengalami golongan masa 

Robinson Crusoe yaitu masa dimana anak mengalami realisme naif yang disebut juga 

sebagai “Masa mengumpulkan ilmu pengetahuan”. Kemudian anak pada masa ini tidak 

menyukai dongeng-dongeng fantasi dan lebih menyukai cerita yang benar-benar terjadi 

dan masuk akal (Zulkifli,2009: 56). 

 

4. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat Batu 

Balai merupakan cerita rakyat Bangka yang kurang dikenal, yang pada dasarnya cerita 

rakyat ini tidak jauh berbeda dengan cerita Malin Kundang. Hal ini dikarenakan media 

yang menginformasikan cerita Batu Balai ke anak-anak di Bangka belum ada dan 

hanya dijadikan sebagai arsip di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka 

Barat dan juga Provinsi Bangka Belitung berupa sebuah buku. Padahal masa anak-anak 

merupakan masa dimana mereka sedang aktif dalam mengumpulkan ilmu pengetahuan 

sehingga sangat memungkinkan untuk memperkaya wawasannya dengan budaya dari 

daerahnya. Namun, anak-anak kurang antusias jika belajar dengan menggunakan buku 

sebagai media pembelajaran. Sementara, mereka lebih tertarik dengan media yang 

lebih menyenangkan seperti tayangan animsi. 
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3.2 Analisa 

3.2.1 5w+1h 

What : Masih Banyak anak-anak di Pulau Bangka yang mengenal cerita rakyat Batu 

Balai. 

Why : Karena tidak adanya media yang menginformasikan cerita Batu Balai kepada 

masyarakat di Bangka khususnya anak-anak dan hanya menjadi arsip di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat dan juga Provinsi Bangka 

Belitung yang dikemas dalam bentuk buku. Padahal Batu Balai merupakan salah satu 

warisan nenek moyang yang perlu diketahui generasi-generasi penerus dalam hal ini 

anak-anak sebagai salah satu bentuk pelestarian agar warisan nenek moyang tidak 

hilang serta untuk memperkaya wawasan akan budaya didaerahnya. Akan tetapi, 

eksitensi cerita rakyat ini sangat memperihatinkan. 

Who :  

Demografis  :  

- Jenis kelamin  : Laki-Laki dan Perempuan 

- Usia   : ( 9 – 10 tahun )  

- SES   : Semua Kalangan  

Geografis  :  

- Target primer : Anak-Anak di Pulau Bangka, 

- Target Skunder : Anak-anak Indonesia karena upaya pengenalan folklor tidak 

hanya terbatas pada satu daerah saja 

Psikografis  :  

- Mereka yang berada dibangku Sekolah Dasar yang sedang dalam masa 

mengumpulkan ilmu pengetahuan. 
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When : ketika di sekolah anak-anak hanya dikenalkan cerita-cerita rakyat yang ada di 

buku cetaknya yang mana cerita rakyat yang ada dibuku cetak pelajaran adalah cerita-

cerita rakyat dari luar pulau Bangka 

Where : Di sekolah. Karena anak-anak mengenal banyak hal di sekolah tapi mereka 

tidak diberikan pengenalan tentang cerita rakyat Bangka salah satunya cerita rakyat 

Batu Balai 

How : Dengan membuat solusi berupa sebuah media yang dapat membantu 

memperkenalkan cerita rakyat Batu Balai kepada abak-anak di pulau Bangka sebagai 

upaya memperkaya wawasan akan budaya didaerahnya, yaitu melalui film animasi 

yang menarik dan sesuai untuk anak, sehingga menjadi sebuah media yang dapat 

membantu memperkenalkan cerita rakyat Bangka 
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3.2.2 Consumer Journey 

Consumer Journey ini dibuat untuk mengetahui serta memahami bagaimana 

tayangan yang dilihat dalam kekeseharian target audience. Berikut Consumer 

Journey Map nya: 

  

Gambar 3.3 Consumer Journey Map Hari Biasa 
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Gambar 3.4 Consumer Journey Map Hari Minggu 
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 Dari consumer journey map diatas, maka ditemukan indikator-indikator dari 

tontonan yang mereka lihat. Indikator ini dapat digunakan dalam proses perancangan 

animasi seperti: colourfull, dan atraktif. Hal ini sangat penting bagi mereka yang mana 

dunia mereka adalah dunia bermain sehingga mereka sangat menghindari dunia yang 

terlalu serius. 

Berdasarkan indikator yang didapatkan dari hasil consumer journey terhadap tontonan 

yang mereka lihat dalam keseharian, maka didapatkan gambaran karakter, warna, dan 

garis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Komponen Perancangan Animasi 

Komponen Keterangan 

 

Karakter 

Karakter yang digunakan merupakan karkter yang atraktif 

dari kartun-kartun yang mereka suka 

Warna Colourfull 

Garis Garis solid. Garis yang digunakan, diambil dari kartun-

kartun yang mereka suka 
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3.2.2.1 Referensi Visual 

Dalam merancang animasi Cerita rakyat Batu Balai ada beberapa referensi visual yang 

digunakan sebagai acuan, diantaranya: 

Gambar 3.5 Referensi Visual 
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3.2.2.2 Referensi Desain 

 

Tabel 3.2 Referensi desain 

Jenis Gambar Keterangan 

Child Body 

Gambar 3.6 Referensi Desain 

-Menggunakan 

bentuk-bentuk dasar 

pada karakter. 

-gaya karakter chibi 

-Garis pada karakter 

memiliki presure 

 

Manga 

Gambar 3.7 Referensi Desain 

-Menggunakan 

bentuk-bentuk dasar 

pada karakter. 

-Gaya visual manga. 

-Garis solid 

-Tidak ada dimensi 

(shadow highlight) 

pada karakter 

 

Gambar 3.8 Referensi Desain 

-gaya visual Manga 

-Garis solid 

-memiliki Shadow 

pada karakter. 
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Super 

Deformed 

Gambar 3.9 Referensi Desain 

-Karakter 

menggunakan 

bentuk-bentuk 

dasar. 

-Kepala karakter 

cenderung besar-

besar. 

-Gaya visual super 

deformed 

-Garis solid 

-memiliki Shadow 

highlight pada 

karakter sehingga 

terdapat ruang pada 

karakter. 
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3.2.2.3 Referensi Media 

 

Gambar 3.10 Referensi Media 
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3.2.2.4 Moodboard 

Gambar 3.11 Moodboard 
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3.2.3 Consumer Insight 

 Berdasarkan hasil dari consumer journey dan wawancara, dapat disimpulkan 

bahwa target menyukai hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang 

terlalu serius. Dalam kegiatan belajar anak-anak lebih menyukai jika materi yang 

disampaikan dengan menggunakan media-media baru selain buku dan memiliki 

banyak gambar-gambar sehingga mampu mendukung proses belajar mereka. 

3.3 What To Say 

 Isi pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak sebagai target audience 

adalah untuk menyampaikan cerita rakyat Batu Balai sebagai salah satu cerita legenda 

dari Bangka yang patut diketahui karena merupakan salah satu bagian dari ekpresi 

kebudayaan dari Bangka. Selain itu, cerita Batu Balai memiliki pesan yang berisi 

norma-norma yang bisa ditiru atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan analisa tersebut, bisa disimpulkan bahwa What to Say dari pesan 

komunikasinya adalah “Batu Balai adalah pembelajaran bijak dari tanah Bangka”. 

Yang kemudian disederhanakan menjadi “Cerita teladan dari tanah Bangka” 

 

 


