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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini terjadi banyak perubahan 

– perubahan sebagai bentuk transformasi yang terjadi pada masa lalu. Terbentukya suatu 

transformasi tersebut bukan hanya terjadi pada adat istiadat dan budaya tetapi terjadi pula 

pada karakter individu. Generasi sebelumnya akan mewariskan karakternya dan sikapnya 

pada generasi di bawahnya (orang tua mewariskan karakter kepada anaknya, senior akan 

mewariskan karakternya pada junior) Nilai – nilai pada sikap tersebut dapat berupa nilai 

positif dan negatif. Sebagai contoh nilai – nilai positif yang terkadung adalah rasa rela 

berkorban, tolong – menolong sedangkan nilai – nilai negatif yang terkandung adalah sikap 

mementingkan diri sendiri, korupsi, dll. 

 Sebuah karakter dapat mudah di wariskan kepada Remaja. Remaja adalah masa 

peralihan dari anak – anak menuju dewasa. Pada masa ini seseorang biasanya akan 

melakukan banyak hal yang mereka sukai, bersenang – senang, mencoba hal – hal baru 

dan sedang mencari jati diri mereka. 

 Masa – masa remaja yang terjadi pada SMA tingkat akhir merupakan masa yang 

berat yang harus di hadapi oleh para Generasi Muda. Mereka harus menghadapi Ujian 

Nasional (UN) yang akan menentukan hasil pembelajaran mereka selama 3 tahun. Banyak 

dari mereka yang akan merasa tertekan dan mengalami kecemasan dengan hasil yang 

akan diperoleh dari Ujian Nasional (UN). Sehingga pada saat kelulusan banyak siswa yang 

akan menyambut hal tersebut dengan berbagai hal salah satunya adalah mencoret – coret 

seragam sekolah setelah itu konvoi dengan menggunakan sepeda motor tanpa 

menggunakan helm, ugal – ugalan, tauran. Hal ini dapat membahayakan diri mereka 

sendiri dan orang di sekitarnya. Beberapa kasus bahkan sampai meregang nyawa karena 

kecelakaan. Pihak sekolah sendiri pun hanya bisa terdiam melihat hal itu, seolah – olah hal 

tersebut hanya menjadi budaya yang turun – temurun di wariskan kepada generasi ke 

generasi. 

  

 



 11  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Tabel SMAN 2 

(sumber: SMAN 2 Boyolali) 

 Gambar I.1 adalah table dari permasalahan di SMAN 2 Boyolali dalam bidang 

sosial, keluarga, kesehatan, lingkungan, belajar dan psikologi. Dari data tersebut di ketahui 

bahwa masalah lingkungan, sosial dan psikologi adalah masalah yang terbesar pada anak 

kelas 3 (tingkat akhir). Berdasarkan tabet tersebut dapat dilihat permasalahan psikologi 

dan sosial adalah permasalahan yang sangat umum terjadi di SMA tingkat akhir. (sumber: 

SMAN 2 Boyolali) 

 Beberapa contoh kasus yang terjadi kasus tawuran yang terjadi SMK Piri Kota 

Yogyakarta menyerang SMA Muhamadiah 2 Kota Yogyakarta pada hari Sabtu 26 Mei pada 

pukul 12.15 WIB. Tawuran dilakukan setelah pengumuman kelulusan dan coret – coret 

seragam sekolah di lakukan. Sebanyak 27 siswa di amankan dalam aksi tawuran tersebut. 

Aparat Polersta Yogjakarta telah mengamankan aksi tersebut. Selain itu Aparat Polersta 

juga menyita ratusan barang bukti yang di gunakan untuk tawuran. (sumber: Merdeka.com) 

 Salah satu Siswa SMA Miri, Sragen yang bernama Mustaqim mengalami 

kecelakaan maut di pertigaan Cepresan, kecamatan Andong, pada jumat 15 mei 2015 

korban mengalami pendarahan hebat di kepala setelah terjatuh dari motor saat konvoi 

bersama – sama dengan teman – temannya. Pada saat terjatuh korban tidak 

menggunakan helm. Sebelumya korban bersama temanya merayakan kelulusan dengan 

aksi mencoret – coret seragam sekolah dan konvoi. Naas kejadian itu terjadi sebelum 

terjadinya pengumuman kelulusan. Sepeda motor Satria FU berpelat AD 6642 DY di 

amankan sebagai barang bukti. (sumber: Soloraya.com) 

 Mencoret – coret seragam adalah hal sangat sering kita jumpai di berbagai sekolah. 

Acara ini telah menjadi budaya tahunan yang di turunkan dari generasi ke generasi. Tidak 

di pungkiri bahwa setiap sekolah dan pemerintah hanya melakukan pembiaran terhadap 

acara ini. Padahal aksi ini hanya membawa dampak buruk bagi moral siswa tersebut dan 

bagi sekolah. 

 Seragam sekolah yang di beli dengan uang hanya menjadi setumpuk barang yang 

tidak berguna dicoret – coret dengan cat, piloks dan berbagai spidol. Padahal dapat di 
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berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan atau orang – orang yang kurang 

beruntung. 

 Untuk memberhentikan budaya yang tidak baik ini di masyarakat. Penulis membuat 

solusi Kreatif berupa “Perancangan Kampanye Sosial Mengapresiasikan Kelulusan 

Dengan Tidak Mencoret – coret Seragam Sekolah SMA Dan SMK Tingkat Akhir” 

 

Gambar I.2 Mencoret – coret seragam sekolah SMA 

(sumber: Google Image) 

Gambar I.3 Melakukan konvoi kelusan 

(sumber: Google Image) 

I.2 Identifikasi Masalah 
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 I.2.1 Kurangnya Kesadaran dari Siswa dan Siswi mengenai dampak yang di hasilkan dari 

mencoret – coret seragam sekolah 

 I.2.2 Ketidak pedulian sekolah maupun pemerintah terhadap siswa yang melakukan aksi 

coret – coret seragam sekolah   

I.3 Pembatasan Masalah 

Batasan Masalah yang di teliti oleh penulis adalah: 

I.3.1 Batasan Wilayah yang di tuju: 

 Objek penelitian di fokuskan pada siswa, siswi SMA dan SMK yang sedang 

menempuh pendidikan di tingkat akhir di Indonesia dangan mengambil sampel di Siswa 

dan Siswi di kota Semarang. 

I.3.2 Batasan Permasalahan yang di tuju: 

 Perancangan kampanye sosial mengapresiasikan kelulusan dengan tidak mencoret 

– coret seragam sekolah SMA dan SMK tingkat akhir di beberapa sekolah, hanya mecakup 

mencoret – coret seragam sekolah SMA dan SMK. 

I.4 Perumusan Masalah 

 Bagaimana merancang sebuah komunikasi visual mengapresiasikan kelulusan dengan 

tidak mencoret – coret seragam sekolah SMA dan SMK tingkat akhir. 

I.5 Tujuan Penelitian 

I.5.1 Membangun kesadaran siswa dan siswi mengenai coret – coret baju sekolah setelah 

kelulusan sehingga dapat menghentikan aksi mencoret – coret seragam sekolah. 

I.5.2 Membangun solidaritas sosial untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang 

lain 

I.6 Manfaat Perancangan 

I.6.1 Bagi Mahasiswa 

 Dapat menerapkan ilmu – ilmu DKV yang telah di pelajari untuk memecahkan 

masalah yang terdapat di masyarakat 

 Mampu menjadi Desainer yang dapat memberikan solusi di masyarakat 

I.6.2 Bagi Generasi Muda 
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 Mendidik Generasi Muda untuk memanfaatkan barang yang telah di berikan dengan 

baik. 

 Memberikan pembelajaran kepada Generasi Muda tentang moral – moral bangsa 

Indonesia 

I.6.3 Bagi Indonesia 

 Memperbaiki Moral bangsa Indonesia agar lebih baik 

 Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi bangsa 

I.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang di gunakan penulis untuk mendapatkan data yang kualitatif adalah: 

 I.7.1 Data Primer 

I. Wawancara 

 Melakukan wawancara terhadap narasumber dengan didasarkan pertanyaan mengenai 

5W (What, Where, Why, When, Who) dan 1H (How) dengan beberapa narasumber: 

- Kepolisian di Semarang 

- Wawancara psikologi 

- Siswa dan siswi tingkat akhir (yang mengadakan aksi coret – coret baju) 

II. Kuesioner Online 

Memberikan pertanyaan – pertanyaan mengenai aksi coret coret baju melalui koesiner 

Online dengan batas minimal 50 orang di kota semarang. 

I.7.2 Data Sekunder 

I.       Kajian Pustaka 

Metode dengan mengambil data dari jurnal, artikel, buku dan karya ilmilah yang telah di 

teliti sebelumnya 

II. Internet 

Mengambil data dari Internet dengan sumber yang jelas dan tepat 

I.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang Permasalahan 
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