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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Anak-anak usia 5-10 tahun  

 Anak-anak berusia 5-10 tahun merupakan masa perkembangan dalam 

fase hidup manusia, baik dari segi fisik maupun psikis. Anak belajar dan 

berkembang melalui berbagai proses, salah satunya adalah proses meniru. Anak 

meniru bisa dari mana dan siapa saja, orangtua, teman, pengurus rumah tangga, 

guru, film yang ditonton, bahkan game yang dimainkan. Dari proses meniru itulah 

anak mendapatkan pengetahuan baru.  Seperti tertulis di buku Analisis 

Kebutuhan Anak Usia Dini oleh Dr. MA. Muazar Habibi, S.Psi., M.Pd. 

mengatakan secara umum usia anak-anak adalah dari bayi hingga 12 tahun. 

Yang sering disebut golden period, karena meskipun sebentar namun 

dampaknya hingga anak dewasa. Masa inilah masa dimana anak-anak 

seharusnya diberi perhatian lebih dalam pendidikan dan pembentukan 

karakternya. Pada masa ini anak akan berkembang di berbagai aspek dalam 

kehidupannya, fisik, emosi, sosial dan bahasa.  (Habibi, 2015 : 3) 

 

1.1.2 Orangtua Bijak  

Didalam buku Parenting untuk Orangtua sibuk oleh Andri Priatna, 

orangtua harus memprioritaskan anak-anaknya, karena pada anak usia dini 

jaman sekarang, teknologi sangat menakutkan dan dapat merusak anak-anak 

mereka. Terutama dari tayangan yang ditonton. Anak usia dini memiliki rasa 

keingintahuan yang sangat besar dan rasa ingin mencoba segala sesuatu. 

Daripada orangtua menyesal di kemudian hari karena anaknya mencoba hal 

yang tidak boleh karena tayangan televisi, akan lebih baik jika orangtua 

mengontrol tontonan anak-anak, dan menyediakan waktu lebih banyak untuk 

mereka. (Priatna, 2010 : 30) 

Brian R. Clifford mengadakan penelitian yang mengatakan anak-anak 

juga dapat belajar melalui program berita yang dihadirkan di televisi, apalagi 
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jaman sekarang berita pun sudah memasuki tahap sensor yang menjadikannya 

aman untuk ditonton anak-anak. Studi yang dilakukan mengindikasikan : 

 Mayoritas anak-anak mengatakan mereka mendapat informasi paling 

banyak melalui televisi daripada guru, orangtua dan media lain. 

 Dengan menonton berita yang ada di televisi maupun membaca berita di 

media lain dinilai menaikkan pengetahuan faktual bagi anak-anak. 

 Ketertarikan menonton berita dapat meningkat apabila orangtua aktif 

membicarakan soal berita disaat anak-anak berada dekat dengan 

mereka. (Clifford, 1995 : 16) 

1.1.3  Tayangan di Televisi yang Merusak Anak 

 Melihat kejadian yang menimpa Heri Setiawan pada 14 Desember 2012, 

seorang pelajar berusia 12 tahun yang tewas karena berusaha menirukan atraksi 

sulap ekstrim yang dilakukan oleh pesulap idolanya Limbad, yang ditontonnya di 

televisi. Heri menirukan atraksi sulap yang mengakibatkan dirinya sendiri tercekik 

dan tewas seketika. Hal ini membuktikan anak usia sekolah sebenarnya belum 

pantas untuk menonton adegan kekerasan tanpa pengawasan orangtua. 

 Dari data kuesioner online yang penulis bagikan, rata-rata anak usia 5-10 

tahun menonton film 3-6 jam/hari tanpa pengawasan orangtua, 72.2% dari 22 

responden mengatakan anak mereka sudah pernah menonton film yang tidak 

sesuai dengan batasan umur. Hal ini dikarenakan orangtua yang tidak memiliki 

cukup waktu untuk mengawasi tontonan anak mereka. Anak-anak yang terlalu 

sering menonton film yang tidak sesuai umurnya akan berakibat pada sisi 

psikologisnya. Film untuk orang dewasa akan mengakibatkan anak-anak ingin 

berperilaku seperti orang dewasa, seperti berpacaran, merokok, berkata kasar 

dan hal-hal lain yang belum sesuai dengan perilaku anak-anak. Hal ini tentu 

dapat sangat merusak kejiwaan dan sifat alami dari anak.  

 Padahal menurut survey yang penulis lakukan di SD Kanisius Cabean 

Semarang dan SD Muhammadiyah 07 Semarang, 65% dari 80 responden 

menjawab lebih menyukai sinetron daripada tayangan lain, yang paling banyak 

disukai adalah sinetron Berkah Cinta, Anak Langit dan Anak Sekolahan. 

Responden yang menjawab berusia kisaran 6-11 tahun, dan sinetron yang 

mereka sukai sangat tidak cocok untuk anak berusia 6-11 tahun. Karena sinetron 

tersebut mengandung unsur percintaan yang belum pantas, pemainnya memakai 

pakaian yang terlalu terbuka untuk ukuran anak sekolah, kebut-kebutan motor 
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liar, perkelahian untuk menyelesaikan permasalahan, dendam dan permusuhan 

yang berlebihan.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

 Orangtua kurang memperhatikan anak saat menonton televisi 

 Minimnya tayangan yang sesuai anak-anak usia dini di televisi swasta 

Indonesia 

 Kurangnya pengetahuan orangtua tentang bijak dalam memilih film yang 

baik untuk anak-anak maka perlu diadakan kampanye sosial untuk. 

 Orangtua menganggap televisi sebagai satu-satunya media hiburan untuk 

anak-anak. 

1.3  Pembatasan Masalah 

1.3.1  Lingkup Pembahasan 

Perancangan kampanye sosial diatas bertujuan untuk mengajak orangtua 

dengan anak berusia 5-10 tahun di Kota Semarang untuk lebih 

memerhatikan tontonan anak mereka terutama dari TV di Kota 

Semarang. 

1.3.2  Lingkup Demografi 

Ruang lingkup pembahasan studi kasus ini ditujukan kepada orangtua 

berusia 30-40 tahun yang sudah memiliki anak berusia 5-10 tahun di Kota 

Semarang dengan SES B-C. Didalam buku Parenting untuk Orangtua 

sibuk oleh Andri Priatna, orangtua harus memprioritaskan anak-anaknya, 

karena pada anak usia dini jaman sekarang, teknologi sangat 

menakutkan dan dapat merusak anak-anak mereka. (2010 : 30) 

1.4  Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang kampanye sosial yang efektif untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat khususnya orangtua dengan anak berumur 5-10 

tahun di kota Semarang agar bijak memilih tontonan di televisi untuk 

anaknya? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 
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1.5.1  Tujuan Khusus 

Tujuan perancangan ini untuk mengajak orangtua dengan anak berumur 

5-10 tahun di Kota Semarang untuk menjadi bijak dalam memilih tontonan 

di televisi untuk anaknya dan lebih memerhatikan anaknya saat menonton 

televisi. 

1.5.2  Tujuan Umum 

Tujuan perancangan ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan 

orangtua terhadap tayangan di televisi dan tidak menjadikan televisi 

sebagai satu-satunya hiburan untuk anak mereka. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1  Bagi Orangtua 

Lebih dekatnya hubungan orangtua dan anak yang ditimbulkan dari 

kesadaran dan perhatian lebih dari orangtua untuk anak-anaknya. Tidak 

lagi ada rasa takut dan cemas apabila anaknya menonton film yang tidak 

sesuai umurnya dan anaknya memiliki karakter dan pribadi yang baik. 

1.6.2  Bagi Anak-anak 

Terbentuk karakter baik yang kuat dari tayangan dan hiburan yang 

bermutu dan mendidik karena orangtua sudah bijak memilih.  

1.6.3  Bagi Masyarakat 

Menyadarkan ke masyarakat untuk lebih waspada dan bijak dalam 

menonton televisi di sekitar anak-anak. 

1.6.4  Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual UNIKA Soegijapranata 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

mengenai tayangan yang baik untuk anak-anak dan mahasiswa DKV 

UNIKA Soegijapranata diharapkan lebih berhati-hati ketika menonton 

sesuatu di dekat adik-adiknya serta dapat membantu teman-teman 

mahasiswa DKV UNIKA Soegijapranata sebagai bahan studi komparasi 

yang relevan dengan orangtua bijak dalam memilih film untuk anak-anak. 
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1.7  Metode Penelitian 

1.7.1  Kuisioner 

Peneliti akan membagikan pertanyaan dengan menggunakan media 

online dan offline kepada target audiens yaitu orangtua berumur 30-40 

tahun yang memiliki anak berumur 5-10 tahun dan untuk anak berumur 5-

10 tahun di Semarang. Dan untuk menambah data membagikan 

kuesioner ke anak SD Muhammadiyah 07 dan SD Kanisius Cabean 

Semarang. 

1.7.2 Wawancara 

Wawancara akan dilakukan kepada  Guru BK SMP N 1 Jepara , Sammy 

Jethro  Boedianto S.Psi., dan Aktivis sekaligus Pemilik Group “Dampingi 

Anak Menonton Televisi” di Facebook, beberapa orangtua murid SD 

Muhammadiyah 07 dan SD Kanisius Cabean Semarang. 

1.7.3  Studi Pustaka 

Peneliti akan mencari data – data yang bersifat relevan dan mendukung 

keabsahan data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, 

jurnal dan internet yang berkaitan dengan orangtua, parenting, psikologi 

tumbuh kembang anak dan dampak media televisi untuk anak-anak. 

1.7.4  Observasi 

Menurut Burhan observasi merupakan pengamatan melalui mata dan 

dibantu dengan indera lainnya. Observasi akan dilakukan dengan 

mengamati secara seksama film yang tayang di jam-jam anak sering 

menonton televisi.   

 

1.8  Sistematika Penulisan 

1.8.1 Bab I Pendahuluan  

 1.1 Latar Belakang  

 1.2 Identifikasi Masalah  

 1.3 Pembahasan Masalah  

 1.4 Perumusan Masalah  

 1.5 Tujuan Penelitian  

 1.6 Manfaat Penelitian  

 1.7 Metode Penelitian  
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 1.8 Sistematika Penulisan  

1.8.2  Bab II Tinjauan Umum  

 2.1 Kerangka Berpikir 

 2.2 Landasan Teori  

 2.3 Kajian Pustaka  

 2.4 Studi Komparasi  

1.8.3  Bab III Strategi Komunikasi  

 3.1 Analisis  

 3.2 Sasaran Khalayak  

 3.3 Strategi Komunikasi  

1.8.4  Bab IV Strategi Kreatif  

 4.1 Konsep Visual  

 4.2 Konsep Verbal  

 4.3 Visualisasi Desain  

1.8.5  Bab V Kesimpulan dan Saran  

 5.1 Kesimpulan  

 5.2 Saran 
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