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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam konteks Republik Indonesia, Nusantara adalah keseluruhan pulau yang 

termasuk kedalam kedaulatan RI. Pada zaman Singhasari – Majapahit “nusa” 

berarti tempat yang dicapai melalui laut, yang dibedakan dari tempat-tempat di 

tepian sugai maupun tempat-tempat di pedalaman daratan.  Adapun sekarang ini, di 

dalam bahasa Indonesia “nusa” berarti pulau. Keduanya memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Yang sama pada zaman kedua itu adalah bahwa kata majemuk 

“nusantara” itu mengandung konotasi persatuan.  

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah yang terkenal akan 

ragam kebudayaannya. Unsur kebudayaan tersebut bisa kita lihat mulai dari system 

agama, politik, teknologi, pengetahuan, ekonomi, bahasa, dan kesenian ( 7 unsur 

kebudayaan). Dalam hal ini yang di sebutkan adalah ragam kebudayaan Nusantara, 

maka yang di maksud adalah keseluruhan suku-suku bangsa Indonesia yang 

merupakan kebudayaan daerah,umumnya mengandung unsur tradisional. Di setiap 

34 provinsi masing-masing mempunyai hal itu namun dengan ungkapan atau 

ekspresi yang berbeda-beda. 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu 

keanekaragaman budaya itu adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia memiliki 

kekhasan di setiap daerahnya. Salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan dan 

di ketahui masyarakat Indonesia. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri 
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khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. 

Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi 

dalam sebuah komunitas suku/masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia 

sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan 

dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. 

 Meskipun Indonesia telah dikenal akan kebudayaan yang beragam oleh dunia, 

namun ternyata masyarakat Indonesia sendiripun masih banyak yang kurang paham 

dan mengenal ragam kebudayaan yang ada di Indonesia salah satunya yaitu rumah 

adat. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa peduli masyarakat terutama generasi 

muda dalam melestarikan kebudayaannya. Masyarakat saat ini terutama generasi 

muda malah tertarik untuk mempelajari kebudayaan yang berasal dari luar. Hal imi 

di khawatirkan adalah selain terancam punahnya kebudayaan sendiri,juga akan 

hilangnya identitas sebuah bangsa.  

Jika kurangnya kepedulian masyarakat terutama generasi muda dalam 

melestarikan kebudayaannya,yang di khawatirkan adalah selain terancamnya 

kebudayaan sendiri, juga akan hilangnya identitas sebuah bangsa. Menurut Puan 

Maharani, melalui seni dan budaya bisa mengajarkan generasi muda dan anak – 

anak untuk mengenal keragaman. karena itu, sangat penting untuk memberikan 

pengenalan seni dan budaya sejak anak-anak. Sebab anak-anak di Indonesia perlu 

dibekali dan di ajarkan seni dan budaya lokal. Kita tidak boleh meninggalkan 

kearifan lokal budaya dan seni. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Kesulitan anak dalam belajar kebudayaan Indonesia. 

2. Kurangnya kepedulian melestarikan kebudayaan pada generasi muda saat ini 

dan pengetahuan ragam kebudayaan nusantara perlu diberikan pada generasi 

muda terutama pada anak-anak. 

3. Masyarakat terutama generasi muda kurang mengenal wujud ragam 

kebudayaan nusantara seperti Rumah Adat Nusantara. 

4. Kemajuan teknologi dan kuatnya arus globalisasi membawa dampak negatife 

terhadap ketahanan-ketahanan kebudayaan yang ada di Indonesia. 

5. Kurangnya alat pembelajaran untuk mengenal kebudayaan ragam adat 

Indonesia. 

6. Kurangnya alat pembelajaran untuk mengenal ragam Rumah Adat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka muncul sebuah 

gagasan yaitu Bagaimana  merancang  media  pembelajaran  yang  menyenangkan 

agar dapat menumbuhkan minat siswa untuk mengenal Rumah Adat di Indonesia 

untuk siswa sekolah dasar? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah mengenai Rumah 

adat Nusantara. Rumah Adat merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia. 

Capaian dibatasi sampai pada pengenalan Rumah Adat dan asalnya . Adapun target 
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audiens adalah berusia 9-10 tahun dimana menurut psikologi perkembangan pada 

masa ini anak sedang termotivasi untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu, sehingga 

anak menjadi sasaran utama dalam perancangan media pembelajaran ini,dan dalam 

penelitian ini juga dibatasi diwilayah Bandung Barat di Kecamatan Cikalongwetan. 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengajak anak-anak agar lebih berminat belajar tentang kebudayaan 

Indonesia.  

2. Merancang media untuk meningkatkan minat anak dan memberikan 

pengalaman baru dalam mengenal serta mempelajari Rumah Adat Nusantara. 

3. Mengenalkan Rumah Adat Nusantara untuk menambah wawasan serta sebagai 

salah satu bentuk menjaga kelestarian warisan bangsa Indonesia 

4. Mengajak anak-anak untuk meningkatkan imajinasi, kreativitas melalui 

membaca buku-buku yang menjadi minatnya, sehingga dapat mengoptimalkan 

kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing.  

5. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya mencintai dan menjaga salah satu 

warisan budaya yang dimiliki sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga 

kelestarian 
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1.6 Kerangka Perancangan 

Kerangka perancangan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh 

penulis yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Perancangan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian. yang dimana menjelaskan dengan melalui pengumpulan data. 

Pengumpulan Data dilakukan dengan melakukan wawancara,observasi dan juga 

tinjauan literature seperti jurnal,buku,artikel,dan publikasi ilmiah sebagai 

referensi. Dari pendekatan ini diharapkan mampu memproleh uraian yang 

mendalam mengenai obyek yang sedang diteliti. 

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer yang merupakan data 

utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer didapatkan melalui 

proses wawancara langsung ke pihak terkait. Data sekunder yang diperoleh peneliti 

yaitu dari Jurnal dan buku yang berkaitan dengan tugas sebagai landasan teori, 

refrensi media yang pernah dibuat sebelumnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang karya tulis ini, maka penulis menyajikan 

pembahasan dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, pemaparan berupa latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, kerangka 

perancangan, metoda penelitian, metoda perancangan, dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori, menjelaskan teori atau pedoman yang digunakan  dalam 

perancangan media interaktif ini. 

Bab III Data dan Analisis, memaparkan data dan fakta, analisis data meliputi 

analisis permasalahan, data target, referensi visual, bagan preferensi visual, insight, 

dan what to say. 
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Bab IV Konsep Perancangan, konsep-konsep yang digunakan pada perancangan 

media interaktif ini berupa strategi komunikasi, strategi kreatif, konsep media, dan 

visualisasi. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan dari isi laporan dan saran-

saran untuk kedepannya. 


