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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Hidup sehat adalah hidup yang bisa dikatakan hidup yang tanpa beban atau 

hidup dalam keadaan yang sejahtera. Yang terpenting dalam hidup sehat yaitu di 

dalam kesehatan terutama unsur fisik, mental dan sosial. Karena menurut UU no 23 

tahun 1993 tentang kesehatan, mengatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera 

dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. Kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari 

unsur-unsur fisik, mental, dan sosial dimana didalamnya ada kesehatan jiwa yang 

menjadi bagian dari integral kesehatan. Hidup sehat juga sangat berpengaruh 

terutama dalam usia anak remaja, karena anak remaja jaman sekarang sangatlah 

sensitif baik dalam hal sifat, fisik, mental, sosial dan ekonomi. Menurut Enik Yuliatin 

dalam bukunya Bugar Dengan Olahraga, mengatakan bahwa anak remaja jaman 

sekarang memiliki sifat dan kepribadian yang beragam. Karena sifat anak remaja 

sangat labil dan sangat mudah terpengaruh. Dengan sifat dan kepribadian yang 

beragam, hal tersebut akan sangat berpengaruh ke dalam aspek hidup sehat anak 

remaja. Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis. Hal ini 

berarti bahwa kesehatan seseorang mencakup ke dalam 4 aspek, yaitu : fisik, 

mental, sosial dan ekonomi. Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam 

kesehatan seseorang yaitu : 

• Kesehatan Fisik 

Terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak 

adanya keluhan dan memang secara objektif tidak sampai sakit. Semua organ 

tubuh berfungsi dengan normal. 

• Kesehatan Mental 

Mencakup 3 komponen yaitu pikiran, emosi dan spiritual : 

✓ Pikiran Sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. 

✓ Emosional Sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk 

mengekspresikan emosinya. Misalnya, takut, gembira, kuatir, sedih dan 

sebagainya. 

✓ Spiritual Sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan 

rasa syukur, pujian, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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• Kesehatan Sosial 

Terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau 

kelompok lain secara baik, tanpa membedakan suku, ras, agama, status 

sosial, ekonomi serta saling menghargai dan toleran. 

• Kesehatan dari Aspek Ekonomi 

Terlihat bila seseorang dewasa produktif, dalam arti mempunyai kegiatan 

yang menghasilkan sesuatu yang dapat membantu terhadap hidupnya sendiri 

atau keluarganya secara finansial. 

Mengajak anak remaja untuk hidup sehat bisa dilakukan dengan beragam 

cara, salah satu caranya yaitu berkampanye sosial mengenai hidup sehat 

dengan berolahraga. 

Salah satu kegiatan hidup sehat yang bisa dilakukan yaitu adalah dengan 

cara berolahraga. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), Usia hidup pria Indonesia 

1-67 tahun, sedangkan perempuan adalah 71-74 tahun. Hal itu disebabkan oleh 

pola hidup yang tidak sehat akibat padatnya aktifitas sehingga lupa akan olahraga. 

Dan generasi muda sekarang ini memiliki gaya hidup modern seperti merokok yang 

tercatat sebesar 35,4%  

 Olahraga sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara rutin minimal seminggu 

sekali. Karena olahraga termasuk kedalam aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya jasmani saja yaitu juga secara rohani. Menurut Pakar Cholik Mutohir 

olahraga adalah proses membina potensi jasmani dan rohani seseorang berupa 

permainan, dan prestasi dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang 

seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Salah satu 

olahraga yang dapat berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh yaitu jalan sehat. 

Kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang dimana 

masyarakatnya sangat mengikuti perkembangan jaman modern sehingga 

mengakibatkan penduduknya memiliki kesadaran pola hidup yang sangat rendah. 

Sebagai ibu kota, Semarang diharapkan bisa menjadi contoh di dalam 

mengembangkan hidup sehat. Jalan sehat merupakan olahraga yang mempunyai 

nilai positif , khususnya bagi generasi muda atau anak remaja. Dengan adanya 

background seperti ini, diharapkan pesan dalam kampanye ini dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat terutama anak remaja. 

Prita Kemal Gani mengatakan bahwa Kampanye sosial merupakan sebuah 

proses komunikasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan pesan-pesan penting 
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yang sangat diperlukan masyarakat. Diakui, ada banyak inovasi, ide, gagasan, yang 

bersifat sosial, penting untuk disampaikan kepada publik. Dan tujuan dari kampanye 

sosial itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-

gejala sosial yang sedang terjadi. Dengan adanya kampanye sosial tersebut, 

diharapkan masyarakat, terkhususkan anak remaja dapat lebih perduli dengan pola 

hidup sehat melalui jalan sehat. 

Dengan  melihat permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan cara 

yang kreatif yaitu dengan mengadakan kampanye sosial yang akan diikuti oleh para 

anak remaja usia 18-22 tahun yang masih aktif kuliah di Kota Semarang. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Identififikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Masih banyak anak remaja usia 18-22 tahun yang belum mengerti hidup 

sehat sesungguhnya. 

2. Kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat untuk anak remaja usia 18-22 

tahun di Kota Semarang. 

 

I.3 Pembatasan Masalalah 

I.3.1 Batasan Permasalahan 

Target sasaran yang akan dituju yaitu anak remaja usia 18-22 tahun 

yang masih aktif kuliah di kota Semarang dengan SES A-B. 

I.3.2 Batasan Wilayah 

Lingkup wilayah untuk penelitian, di universitas kota Semarang. Dan 

perancangan kegiatan event kampanye sosial akan diadakan dan dimulai di 

depan mall Paragon Semarang. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang kampanye sosial yang tepat untuk mengajak anak 

remaja usia 18-22 tahun yang masih aktif kuliah di kota Semarang, agar selalu 

hidup sehat? 
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I.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian guna mencari tahu tanggapan dan karakter dari anak 

remaja usia 18-22 tahun terhadap pola hidup sehat. Karena semakin modern, 

kesadaran akan pola hidup sehat anak remaja sangat kurang. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

 a. Manfaat bagi penulis : 

 - Menyelesaikan Makalah sebagai syarat untuk menempuh kelulusan. 

 - Mengembangkan keahlian / skill yang khususnya dalam 

perancangan  komunikasi visual.   

 - Meningkatkan kreativitas. 

 - Menambah wawasan. 

 

 b. Manfaat bagi masyarakat : 

 - Memberikan informasi mengenai pola hidup sehat untuk anak remaja 

 melalui perancangan kampanye sosial. 

 - Dapat membiasakan diri untuk berpola hidup sehat dengan rutin di 

 tengah kesibukan. 

 

I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian : 

a. Survey, peneliti langsung mendatangi beberapa kampus yang 

ada di kota Semarang untuk melihat lingkungan, dan kebiasaan 

yang muncul dari beberapa anak-anak remaja usia 18-22 tahun 

yang masih aktif kuliah.  

b. Wawancara deskriptif, peneliti mendatangi dan mewawancarai 

anak remaja usia 18-22 tahun yang masih aktif kuliah di Kota 

Semarang guna mengetahui pemahaman hidup sehat menurut 

mereka dan kebiasaan mereka dalam keseharian terhadap pola 

hidup sehat. 
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c. Kuesioner, peneliti membuat angket berupa pertanyaan-

pertanyaan seputar hidup sehat yang kemudian pertanyaannya 

akan diisi oleh anak-anak remaja usia 18-22 tahun yang masih 

aktif kuliah di Kota Semarang. 

I.7.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan beberapa tempat universitas di kota 

Semarang, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas 

Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 

UNISBANK, dan UNNES. 

 

 I.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Menggunakan metode FGD atau Focus Group Discussion yaitu 

mengambil data dengan cara mengumpulkan menjadi satu para 

responden yang berlatar belakang sama untuk membahas 

kesadaran mengenai pola hidup sehat dengan jalan sehat. 

b. Pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi-referensi 

yang mendukung penelitian seperti dari buku dan internet. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

a. Bab I Pendahuluan 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

b. Bab II Tinjauan Umum 

 Pada bab ini akan menjelaskan tentang kerangka berpikir, landasan 

teori yang mendukung dalam penelitian. Selain itu juga terdapat kajian 

pustaka dan studi komparasi. 

c. Bab III Srategi Komunikasi 

 Pada bab ini menjelaskan Analisa masalah, khalayak sasaran dan 

strategi komunikasi. 

d. Bab IV Strategi Kreatif 

 Bab ini menjelaskan tentang konsep visual, konsep verbal dan 

visualisasi desain. 
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e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan 

sebagai bahan referensi yang bertujuan demi masa depan yang lebih baik 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


